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Abstract 

Since the realm of the artificial environment and community’s judgment of “graceful 
architecture”, particularly in small cities in Iran, is highly influenced by a prominent part of 
the professional community of architecture, i.e. architectural technicians. Architectural 
education, especially in art schools, is of paramount importance as the primary cornerstone 
of architectural education. The purpose of this study is to examine the effect of textbook 
content on the learning process of students at schools’ level. For this purpose, the extent of 
consideration of the components of active or inactive content was studied from the 
perspective of William Romy in the selected sample of the book Elements and Details, and 
then the current situation was explained. Moreover, the items that should be given more 
consideration in curricula were identified. The research employs descriptive-analytical 
method which was performed by content analysis method using William Romy technique 
to examine the extent of text engagement within books. Based on the teaching experience 
of the author in curricula of architecture schools, students often experience great difficulties 
in learning and going through some of these courses, including Elements and Details, 
despite the fact that their topics are objective and tangible. Due to heavy dependence of 
courses on official textbooks in art schools, the current study has focused on the efficacy of 
the book "Elements and Details" of the junior year of architecture and its analysis. The 
results showed that the text, form, figures and questions of Elements and Details has 
stimulated the involvement of students to a lesser extent than usual. Also, the inconsistency 
between the contents of architecture books in art schools has led to disruptions in students' 
learning process. Based on the findings of the current study, suggestions were made for 
modifying official architecture books, rendering them more efficient in teach. 
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 بررسی تأثیر محتوای کتب هنرستان در روند آموزش

 هنرجویان رشتة معماری 

 (عناصر و جزئیاتکتاب : نمونة موردی)

 علی خاکی

  یرانای، تهران، ا دانشگاه فنی و حرفهدانشکدة انقالب اسالمی،  ،یمعمار گروه استادیار،

 (00/11/0933: ؛ تاریخ پذیرش10/01/0931: تاریخ دریافت)

 دهیچک

متأثر از بخش  بزریشا از    ،ویژه در شهرهای كوچک ایران هب، «معماری خوب» بارةكه منظر محيط مصنوع و نيز قضاوت جامعه در از آنجا
بنشای اویيشة    عنشوان سشن    هشا، بشه  یژه در هنرسشتان و آموزش معماری، به های معماری است، سينيای معماری، یعنا تکنحرفه ةجامع ةبدن

 به ایشن منظشور،  . بود انیهنرجو یريادیی روند در ادرس یها كتاب یامحتوا اثر مطایعة ،حاضر پژوه  هدف. آموزش، اهميت باالیا دارد
بررسا ششده، و   اتيجزئ و عناصراب شده از كت انتخاب ةدر نمون اروم اميلیو دیاهیاز د رفعاليغ ایفعال  یمحتوا یهایفهؤتوجه به م زانيم

ا فيتوصش  ،پژوه  روش. مشخص شد ،شود شتريتوجه ب ها آن به ادرس یمحتوا در دیكه با یموارد همچنين،. تببين شدموجود  تيوضع
. انجشام یرفشت   ،كتشاب  مشتن  یريش دری بیضشر  ابررس برای ،اروم اميلیو کيتکن كاریيری بهبا  محتوابه روش تحليل است و  اليتحل -
دروس از جملشه   نیش از ا او درک برخش  یريادییش در  انیش هنرجو ،یمعمشار  یهادروس هنرستان ابرخ راساس تجربة تدریس نگارنده درب
 ،هاهنرستان دربه دیيل اتکا به كتاب درسا  .اند متعددی داشتهمشکالت  ها، آن مباحث بودن ملموسو  انيوجود ع با« اتيجزئ و عناصر»
 ،مشتن  نتایج نششان داد  .در نوشتار حاضر تأكيد شده استكتاب،  نیا ليو تحل یسال سوم معمار اتيجزئ و عناصركارآمدی كتاب  ابررس
 ،نيهمچنش . كندآموزان را به ميزان كمتر از حد معمول فراهم ما دریيری دان  ةزمين اتيجزئ و عناصركتاب  های پرس تصاویر و  ،شکل
 نتشایج، بشا توجشه بشه    . اسشت  ششده  انیش هنرجو یريادییش در  اخشتالل  جشاد یا سشبب  ،هشا هنرستان در یمعمار كتب مطایب نيب اهماهنگنا

  .مطرح شدآن  شتريب یاكتاب و كارا اصالح برایپيشنهادهایا 

 .، معماریعناصر و جزئياتب آموزش و پرورش، روند آموزش، كتاب درسا، كتا: یدیکل واژگان
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 مقدمه

کتاب  در نظام آموزش و پرورش،رسی است، یکی از عناصر بسیار مهم در روند آموزش، کتاب د

در  .مهم و اساسی دارد یدر تحقق اهداف نظام آموزشی نقششود که  از عناصر مهم تلقی می درسی

گیرد و بیشترین  می انجامهای درسی  های آموزشی در چارچوب کتاب بیشتر فعالیت ایران،

این  .شود دهی می آن سازمان حول محور آموز و معلم، های آموزشی دانش ها و تجربه فعالیت

های تحصیلی را  محتوای آموزشی دوره و پژوهشگران،  نظران است که صاحب واقعیت باعث شده

ریزان و  هایی به برنامه ها و تحلیل بررسی  چنین .کنندبررسی و تحلیل  انریفراگ یازهایبه ن  با توجه

 ةا انتخاب کتاب درسی برای یک دورتدوین ی کند هنگام تهیه، مک میک  های درسی مؤلفان کتاب

ریزان  که برای برنامه است نوعی تحلیل« تحلیل محتوا» .اتخاذ کنند  های صحیحی تصمیم تحصیلی،

 تحصیلی بسیار مفید و ضروری است  ةهای درسی دور گیرندگان برنامه مؤلفان و تصمیم درسی،

 (911 ،  کینتچ و کینان ؛918 ،  کینتچ و ون دیک)

 یمحتوا یمنظم و کمّ ،ینیع فیتوص  یبرا پژوهش روش کی ازاست   عبارتوا محت لیتحل

 یدستور یها جنبه به محدود لیاست که تحل لیدل نیا به «ینیع»  صفت بر دیتأک.  ارتباطات یظاهر

 شده انیمحتوا، با ظاهر آنچه که ب کنندة لیتحل گر،یعبارت د  به. بود خواهد ارتباطات یمعان و

اصول،  م،یمفاه کند یم کمک لیتحل نوع نیا (.131 ، ص 99  ،1بلرسون) ددارسروکار  است،

و  ردیقرار گ یعمل یشده در قالب دروس کتاب، مورد بررسمطرح یاجزا همةها، باورها و  نگرش

آموزش و پرورش ی، طرف از(. 111  ان،یارمحمدی) شود یابیارزش و سهیمقا یدرس ةبرنام  با اهداف

 عرضةندگی ناگزیر است مدرسه را به دنیای واقعی پیوند زند و در کنار برای پویایی و بال

را کسب   هایی آموزان کمک کند دانش و مهارت به دانش های علمی، های تخصصی در رشته دانش

 .باشند  موفق شدن، از جمله جهانی کنند که بتوانند در مواجهه با وضعیت و اقتضائات عصر جدید،

                                                           
1. Kintsch & Van Dijk 

2. Kintsch & Keenan 

3. Berlson 
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شود، آموزش  روزافزون تولید می طور دانش بهو کند  ر آن شتابان تغییر میدر جهانی که فناوری د»

ز آنجا که ا(.  18 عطاران، ) «ای خاص از اطالعات را تعلیم دهد و پرورش باید بیش از مجموعه

 با زیو ن ،آموزان است به دانش یدرس یها برنامه یمطالب و محتوا میهدف آموزش و پرورش تفه

 انیجر در آموزان دانش یها تیفعال با یمیمستق ارتباط یدرس مطالب درک و دنیفهم نکهیتوجه به ا

شود که شاگردان را به  نیو تدو یطراح یا گونه به دیبا یدرس یها برنامه یمحتوا دارد،  یریادگی

ها را به تالش متفکرانه و پژوهش  و آن بکشاند متن با یریدگان را به درگرنیوادارد، فراگ تیفعال

کشی معماری، نقشه ةو رشت رانیهای اآموزش در هنرستان ةتجرب (.181  مانپور،یسل)ند ب کیترغ

د که در آن نآموزشگاه معماری باش ةاز معدود گون هاهنرستان دیشا. فرد است هاز جهاتی، منحصرب

طراحی »س کالسی وشود و وی در آموخته می کتاب درسی به هنرجو کیاصول معماری طی 

در آموزش  وهیش نیالبته ا. دانش طراحی «میمستق»آموزشی برای انتقال  عنیی ،ندگذرامی« معماری

 تبوده اس« گراتجربه» است، اما در معماری، آموزش، عموماً جیرا« ییاستقرا»عنوان روش باعلوم، 

کشی،  نقشه ةهای تخصصی مربوط به رشتآموزش رآموزش هنرستانی و د وةیدر ش (. 00  ، نیاک)

 عملی است و کالس معماری، به صورت کارگاهی برگزار س، آموزش کامالًبرخی درو در

 و تا حدی کشی هفنی و نقش میسازی و ترس شناسی و ماکت مانند طراحی و دروس حجم ؛شود می

 و عناصر»و  «و برآورد متره»دروسی مانند اما . مبانی طراحی معماری زیهنرهای تجسمی و ن یمبان

 یدرس کتاب به یمتک شدت به و شوند میمحسوب  نظری کامالً ودن،ب   یعمل وجود با «اتیجزئ

 شیگرا ،های ورود به دانشگاه آن در آزمون تیاهم لیدل هب یادشده،درس  دربارة ژهیکه به و هستند

 در انیهنرجو فیضع جینتا. است ادیز اریبسها کردن آموزش در هنرستان «ییاستقرا»به سمت 

درک  در ها آنو ضعف  یآموز از سخت یحاک اتیجزئ و ناصرع درس های امتحان و هاآزمون

  .است درس نیا میمفاه

در  180 از مواد درسی سال سوم معماری که ویرایش جدید آن از سال « عناصر و جزئیات»

                                                           
1. Akin 
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ها و جزئیات ساخت بنا در ای کشور تدریس شده است، اصول و روشهای فنی و حرفههنرستان

ها در برابر رطوبت، بازشوها و نواع دیوارچینی و محافظت از آنفصولی مانند شناخت زمین، ا

 .شودبه هنرجویان آموزش داده می... سازی و ها در دیوار، اصول ساخت سقف، کفدرگاه

عناصر  که به تحلیل محتوای کتاب پژوهشی دادن انجامها به کتب درسی، دلیل اتکای هنرستان به

تواند  نتایج می. رسدبه نظر می ضروری را به دست آورد،بپردازد و اطالعات موثقی  و جزئیات

یادگیری تناسب   شده با اهداف آموزشی و روش فعال مشخص کند تا چه اندازه محتوای تعیین

 .دارد

های هنرستان در روند یادگیری  بنابراین، هدف مطالعة حاضر، بررسی اثر محتوای کتاب

فعال از  های محتوایی فعال یا غیر زان توجه به مؤلفههنرجویان رشتة معماری است، که در واقع، می

بررسی شده، و وضع  اتیئجز و عناصرشدة کتاب  در نمونة انتخاب  «رومیدی ویلیام »منظر 

همچنین، مواردی که باید در محتوای درسی به آن پرداخته شود، مورد . شود موجود توصیف می

اثر  ییشناسا از ستپژوهش عبارت ا یاصلهدف  توان گفت به بیان دیگر، می. گیرد توجه قرار می

 . یمعمار رشتة انیهنرجو یریادگیکتب هنرستان در روند آموزش و  یمحتوا

 .شود یم انیب ریز شرح به پژوهش یها پرسش ادشده،ی هدف تحقق یبرا

 ایشود  یفعال قلمداد م ی، محتوایسوم معمار اتیجزئ و عناصر کتاب یمحتوا ایآ -

 رفعال؟یغ

معنادار  ةآموزان در فراگیری مفاهیم رابط ت دانشالشده و مشک لیفأمحتوای ت آیا بین -

 وجود دارد؟

آموزمحور، تألیف و ، با رویکرد پژوهشی و دانشاتیجزئ و عناصرکتاب  آیا محتوای -

 تدوین شده است؟

 برای کمک به خواننده،کتاب یادشده آیا : هایی نیز به این شرح مطرح شد همچنین، پرسش

                                                           
1. William D. Romy 
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ی کرده ممنظکوششی شده  از قبل آموختههای  نظریهجدید و  های هبرقرار ارتباط بین نظری ورمنظ به

 های منظم، مقدمه هایش، دانسته شاگرد به استفاده از پیش  آیا نویسنده برای ترغیب است؟

 خود گنجانده است؟ ةرا در نوشت هایی پرسشها و فصل خالصه

 شناسی پژوهش روش

 یروم امیلیو کیتکنمحتوا با  لیتحل روش،و از منظر  یلیتحل - یفیتوص حاضر پژوهش روش

در مرحلة اول، بعد بیرونی کتاب و  اتیجزئ و عناصربرای تحلیل کتاب  این نوشتار در. است

شد، در مرحلة بعد روش ویلیام مطالعه  های دوم و سوم پایههای درسی با سایر کتاب آن ارتباط

برای استخراج فراوانی . کار گرفته شد به اتیجزئ و ناصرعرومی برای تجزیه و تحلیل کتاب 

 .ترسیم شدها جدول تحلیل محتوای رومی طبقات در سه بخش متون، تصاویر و پرسش

  روش ویلیام رومی

های پژوهشی در تکنیکنظران تعلیم و تربیت کتاب خود را به نام  یلیام رومی یکی از صاحبو
یک روش  ،خود او معتقد استکه  طور همانروش او . دارائه کر 983 در سال  علوم،آموزش 

ی است که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب درسی و آزمایشگاهی تحلیل کمّ

اکتشافی مطرح  ةباید موضوعات را به شیو های درسیرومی معتقد است محتوای کتاب .دپرداز می

فراگیر به وجود آورد تا او خود به دنبال  کشف را در ةارائه شود که روحی طوریمحتوا  اگر. دکنن

آورد، فعالیت او را برای یادگیری بیشتر باشد، نتایجی را که به دست می هایش به پرسشپاسخ 

دانش  ةبا ارائ محتوایی که صرفاً ،نامد و در مقابلمی «فعال» وی چنین محتوایی را . کندتقویت می

محتوای غیر »د، کنپس نتایج و اصول کلی را مطرح میو س ،حقایق و مفاهیم را معرفی عات،الو اط

آن درصد  10تا 10داند که  و مناسب می« محتوای فعال»رومی کتابی را دارای. کند معرفی می« فعال

در  ارائه کند، مطالب و موضوعات علمی، با رویکرد فعالیت فراگیر در قالب پرسشگری و پژوهش

عات و حقایق الاطدرصد  10در محتوایی که کمتر از  .است« فعال غیر»محتوا  ،صورت غیر این

کتاب  های پرسشدهی به  زم برای درک و پاسخال ةعلمی ارائه شود، فراگیر از دانش مقدماتی و اولی
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 حقایق و دانش تازه بپردازد، صرفاً ةمطالب کتاب به ارائ درصد 10بیش از  اگربرخوردار نیست و 

(. 188 مرادی،  حسن) ید دارد و دیگر محتوای فعال نخواهد بودکأمحتوا به انتقال و انباشت ذهن ت

 «لفظی»ها را به دو نوع کید دارد و جملهأهای کتاب ت های متن و پرسش جمله وی در این شیوه بر

 .(191  ، ویل و جویس) کندیتفکیک م« درکی»و 

ستقیم و م طور هعاتی است که بالآن دسته از دانش و اط ،«های لفظیجمله» مقصود از

. دکنآن دخل و تصرفی  بدون آنکه فراگیر در. دهدواسطه، معلوماتی را در اختیار فراگیر قرار می بی

کردن ذهن،  شود که با درگیر و فعالهایی گفته میبه آن دسته از جمله« های درکیجمله» ،در مقابل

یایی داشته و مطالب را صرف که خود در آن نقش پو یابدهای تازه دست ها و دانستهفراگیر به یافته

های فراگیر به اهمیت و کاربرد دانسته ،هاگونه جملهدر این. یادگیری و به یادآوری نیاموخته است

آمیزد اش در هم میها و تجارب قبلیاش را با مجموعه دانستههای تازهخود واقف است و دانسته

 باثبات یریادگیای موجب چنین شیوه .دبرای او ایجاد شو (طرح مفهومی) ای یکپارچهتا مجموعه

 .(191  ،جویس و ویل) شد خواهد

 یرومویلیام  روش در لیتحل مراحل

 .شود در ادامه، مراحل تحلیل به روش ویلیام رومی بیان می

 متن یابیارزش :مرحلة اول 

 :است ریبه شرح ز یروم ةویش در متن لیمراحل تحل

 ی؛جدول تصادف ایصفحه از کتاب به کمک قرعه  0 انتخاب  . 

 ؛(کرد توجه دیبا جمله به متن، لیتحل یبرا) صفحه هر از یاپیپ ةجمل 9  انتخاب . 

 ؛جمالت از کی هر یبند طبقه و قضاوت .1

 .متن لیتحل فرمول براساس مربوطه های ولجد لیتکم و میتنظ .1

                                                           
1. Joyce & Ville  
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 (:180  نه،یچوب) شود یم یمعرف ریز شرح به متن لیدر تحل رهایعالئم و متغ

 لةیوسکه به ییها همشاهد ایساده مفروضات  انیعبارت است از ب قتیحق انیب :قتیحق انیب -

 .است گرفتهآموز انجام از دانش ریغ یگریفرد د

است از  عبارت یکل اصول ای جینتا انیمنظور از ب(: هامیتعم) یکل اصول ای جینتا انیب -

 موضوعات و تمفروضا نیارتباط ب ةکتاب دربار سندگانیشده توسط نوارائه یهانظر

 .مختلف

ح اصطال ای واژه کی حیتشر و فیتوص یاست که برا یجمالت ایمنظور، جمله : ها فیرتع -

 .شودیآورده م
 .است شده انیبلف ؤم لةیوس هب بالفاصلهها آن پاسخکه در متن مطرح شده و  ییها پرسش -

 هیشده را تجز هها مفروضات دادپاسخ به آن یآموز براکند دانشیم جابیکه ا ییها پرسش -

 .دکن لیو تحل

 .کند انیب است،دست آورده  به او خود که را یجیشده نتاخواسته  هنرجواز  -

مسائل  ای ،دکن لیآن را تحل جیدهد و نتا انجام را یشیشده است آزماخواسته  هنرجواز  -

 .را حل کند شده انیب
 لةیوس هب بالفاصلهها شده و جواب آن انیبآموز منظور جلب توجه دانشهکه ب ییها پرسش -

 .است امدهیکتاب در متن ن سندةینو

طور  هب. کندحظه را مال شیآزما کی دادن انجام مراحل ای ریتصاو استشده خواسته  هنرجواز 

 .ردیگیم یمقوله جا نیدر ا ،نگنجد ادشدهی یهااز مقوله کیچیکه در ه یجمالت ،یکل

 یمعان انیمربوط به ب یها پرسش

 یهامقوله عنوانبه h و e، f، g یهاو مقوله رفعال،یغ یهامقوله عنوانبه d و a، b، c یهامقوله

 یابیمهم در ارز یکه نقش استدر نظر گرفته شده  یخنث یهامقوله عنوانبه  j وi  یهاو مقوله فعال،

 .کرد نظر و صرف یپوشچشم ل،یو تحل یابیها در ارزشتوان از آنیم ن،یبنابرا. ندارند کتاب

مجموع  میتقس حاصل از متن یریدرگ بیضر :متن با آموزدانش یریدرگ بیفرمول ضر

 . شود یم نییتع ریفعال به شرح ز یهامقوله مجموع بر فعال ریغ یهامقوله
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ضریب درگیری متن  
       

       
ضریب درگیری متن   

هایمقوله فعال  مجموع 

هایمقوله غیرفعال مجموع 
 

 

 ریتصاو یابیارزش: مدو مرحلة

 شده، لیتحل ریتصاو نیاز ا کیهر سپس،. شودیمانتخاب  یطور تصادفده شکل به ،مرحله نیا در

 (:938  ،یروم) شوندیم یبنددسته ریز یهامقوله از یکیو در 

 .است شده استفاده یخاص موضوع حیتشر یبرا فقط آن از که یریتصو . 

 را یشیآزما ای تیشده فعالستفاده از موضوعات دادهخواهد تا با ایم هنرجوکه از  یریتصو . 

 .دهد انجام

 .است شده داده نشان شیآزما کی لیوسا یآورجمع وةیش حیتشر یکه برا یریتصو .1

 . نگنجد ادشدهی یهااز مقوله کیچیه در که یریتصو .1

  ها پرسش یابیارزش: سوم مرحلة

 ریز یهااز مقوله یکیدر  کیهر پس،س. شود یم یابیارزش شده انتخاب پرسشه دمرحله  نیا در

 (:009  ، نمار مک؛ 180  نه،یچوب) شوندیم یبنددسته

 .افتیتوان یدرکتاب م میکه جواب آن را مستق یپرسش . 

  .است ها فیتعرجواب آن مربوط به نقل از  هک یپرسش . 

 یبرا دیخود در درس جد یهاآموخته از دیبا هنرجوپاسخ به آن،  یبرا که یپرسش .1

 .کند استفاده دیل جدئمسا دربارة یریگ جهینت

 .دکنحل  را یخاص ةلأخواسته شده است مس هنرجوکه در آن از  یپرسش .1

 ةدر زمر d و c یهافعال و مقوله ریغ یهامقوله ةدر زمر b و a یهامقوله ادشده،ی یبنددر طبقه

فعال  یهامقوله مجموع ،یریدرگ بیضر ةمحاسب یبرا زین نجایدر ا. رندیگیفعال قرار م یهامقوله

 .دشو یم رفعالیغ یهام بر مجموع مقولهیتقس

                                                           
1. McNamara 
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 c یهاشود و مقولهیفعال قلمداد م ةمقول b فعال و ریغ a ة، مقولادشدهی نةچهارگا یهااز مقوله

 بر میفعال تقس یهامقوله مجموع ز،ین نجایا در یریرگد بیضر ةمحاسب یبرا .هستند یخنث d و

 . شودیم عالرفیغ یهامقوله مجموع

 پژوهش یها افتهی

 یدرس کتاب یمحتوا لیابعاد تحل ،یدرس کتاب یمحتوا لیحاصل از تحل یها افتهی انیاز ب شیپ

 .شود یشرح داده م

 ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی

در حیطة یادگیری (تربیتی)های آموزشی  بینی، ساماندهی فعالیت برنامة درسی، به شناخت، پیش

« بیرونی»و « درونی»توان کتاب درسی را از دو منظر می ،مند و جامع نظام یدر نگاه شود و گفته می

  (.188 مرادی  حسن) دهداین ابعاد را نشان می   شکل. مورد توجه قرار داد

 

 
 

 

 
 

 

 (1811 ،یمراد برگرفته از حسن) یابعاد تحلیل محتوای کتاب درس. 1شکل 

کارکرد کتاب درسی براساس  ویژگی و کتاب درسیبیرونی  در بعد :بعد بیرونی کتاب درسی

دو سطح افقی و ه این رابطه در اینجا ب. شود بررسی میآن با متغیرهای بیرونی  ةتحلیل رابط

توان در  را می کتاب درسی در هر پایه یارتباط عرض شود؛ می تفکیک و طولیعمودی یا عرضی 

کید بر أارتباط طولیتحلیل کتاب درسی با ترد؛ مطالعه کهای درسی همان پایه ارتباط با سایر کتاب

خصوص با مقاطع قبل  به) ها و ابعاد ظاهری و محتوایی کتابتواند شامل جنبهارتباط طولی آن می

 .(188 مرادی،  حسن) باشد (و بعد آن

 کتاب درسی

 بعد درونی

 بعد محتوایی بعد ظاهری

 بعد بیرونی

 ارتباط طولی   ارتباط عرضی
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آموزشی کامل و مستقل در  ةکتاب درسی یک بست درونی، در بعد :بعد درونی کتاب درسی

 ةدر این بعد دو جنب .کردتوان آن را از زوایای متفاوت تحلیل و مطالعه د که میشونظر گرفته می

 یبعد ظاهر .استمد نظر اصلی کتاب شامل بعد ظاهری یا صوری و بعد محتوایی یا علمی کتاب 

شامل  را... و ریتصاو متن، صفحات، شامل جلد، یعناصر کتاب درس و اجزا نیترمهم یکتاب درس

کتاب  یمحتوا. است یدرس یمحتوا لیبعد تحل نیتریاصل یکتاب درس ییوابعد محت شود؛ یم

 گیرد ورا در بر می یدرس کتاب یمیترس و ینوشتار یهابخش و عناصر از یعیوس فیط یدرس

آموزان و الزامات و موضوعات درسی های جامعه و دانشمحتوای آموزشی با توجه به خواست

  (.188 مرادی،  حسن) تدوین شده است

 عناصر و جزئیاتتحلیل بعد بیرونی کتاب 

اول  :شود بررسی می  دو دسته عامل ، عموماًها کتابیة حی و تهراط ر بربررسی عوامل مؤثر د

راهبردهای   عنوان باو دوم عواملی که  ،کتاب باید مورد توجه قرار گیرد  متنیة عواملی که در ته

 باید در متن کتاب مورد تأکید واقع شود،  ملی کهاز جمله عوا .است قرار گرفتهشناختی مورد بحث 

 اهمیت است اطالعات بی  مهم بهاطالعات و نسبت  ،و مفاهیم ها هتراکم نظری پیوستگی موضعی،

هایی است که فراگیر  روش همة ةدربرگیرند راهبردهای شناختی، (.911 همکاران،  اندرسون و)

از جمله راهبردهای مورد  .برد کار می هدت خود بمبلند ةبرای انتقال محتویات یک کتاب به حافظ

 تشخیص متن، ةهای مورد نظر نگارندبذل توجه به هدف اند از عبارت استفاده هنگام یادگیری متون

 ریفراگ یها دانسته شیکارگیری پ های، ب حاشیه های صیلای و تف طالعات بااهمیت از اطالعات زمینها

  یضرور مواقع در را آن یادآوریکه  یاطالعات به نحو یانو رمزگرد د،یمطالب جد ةهنگام ارائ

 (.911 و همکاران،   اندرسون) نام برد کند، یم لیتسه

 زیاد،  های دارای مفاهیم لغویمتن نکنیش و همکارانش نشان دادند که زمان الزم برای خواند

                                                           
1. Anderson 

2. Word Concepts 
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به عبارت  .ز کمتر استها نی نکمتری دارند و یادآوری آ  هایی است که مفاهیم لغوی بیشتر از متن

هایی است  تر از قضیه آسان متشکل از عناصر آشنا و قدیمی، ةپردازش و نگهداری یک قضی ،دیگر

هر قدر تعداد ) تر باشد هر قدر متن متراکم ،طور خالصه به .کنند که مفاهیم جدید در متن وارد می

و احتمال یادآوری آن  ،بیشترزمان الزم برای خواندن متن  ،(جدید در متن بیشتر باشد ها هنظری

  .شود کمتر می

سال سوم معماری، کتاب  اتیجزئ و عناصرترین کتاب از لحاظ محتوایی به کتاب  نزدیک

هدف مباحث این کتاب آشنایی هنرجویان با مواد . سال دوم معماری است مصالح و مواد شناخت

تطابق و همسویی این دو  میزان  در جدول . و مصالح برای یادگیری جزئیات ساختمانی است

به این منظور، از ده نفر از هنرآموزانی که هر دو . کتاب درسی در برخی فصول بررسی شده است

آموزان  شود، دانشدیده می  طور که در جدول  همان. اند، نظرسنجی شددرس را آموزش داده

در کتاب  اتیجزئ و عناصرشناخت از مباحث درسی کتاب  مطالب الزم و کافی را برای پیش

دیوار »و « جزئیات پی»و « شناخت زمین»سال دوم در برخی مباحث مانند  مصالح و مواد شناخت

در کتاب « های رطوبتی و حرارتیعایق»در حالی که مباحثی مانند . کننددریافت نمی «چینی

کرده زمینة آموزشی مناسبی برای مباحث مرتبط درس عناصر و جزئیات فراهم  شناخت و مواد پیش

است، وجود اطالعات اضافی در درس شناخت مواد و مصالح و کمبود اطالعات کافی و مرتبط با 

درس عناصر و جزئیات، و در این کتاب مشهود بوده، و سبب انباشت اطالعات جدید در کتاب 

 .شده است عناصر و جزئیات

 

  مصالح و مواد ناختشو  اتیجزئ و عناصرهای  مقایسة میزان انطباق و همسویی کتاب. 1جدول 

 میزان انطباق و همسویی عناطر و جزئیات شناخت مواد 

عنوان 

 فصول

 ندرت به ( فصل )شناخت زمین و پی  ( فصل )زمین 

 کم ( فصل )دیوارچینی  (3فصل )آجر و سرامیک 

 متوسط ( فصل )سازی  کف (9 فصل )سازی، دیوارسازی  مصالح کف

 متوسط (9فصل )ر و پنجره د (0 و  9فصول )چوب و فلزات 

 نگارنده: منبع
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   مصالح و مواد شناختبا کتاب  اتیجزئ و عناصرمیزان انطباق کتاب . 2شکل 

بیان   با سایر دروس سال سوم در جدول  اتیو جزئ عناصرارتباط مباحث کتاب همچنین، 

طور که در  انهم. استزمان فراگیری هر مبحث در سال تحصیلی در پرانتز درج شده . شده است

های متفاوتی از سال تدریس نیاز در زمان شود، مباحث یکسان و گاهی پیشدیده می  جدول 

شود، به عبارت دیگر، کتب درسی معماری با وجود مطالب وابسته به یکدیگر، در ارتباط با هم  می

. ده استبندی مناسبی برای یادگیری مباحث هر فصل در نظر گرفته نش اند و زمانطراحی نشده

گیرد که هنرجو با فرض انجام می برای مثال محاسبة هزینة پی در متره و برآورد با این پیش

آشنایی کامل ( کشی معماری درس نقشه)و طریقه ترسیم پی  (درس عناصر و جزئیات) جزئیات آن

 کشی، هنرجو در اواخر ترم دوم، ترسیم نقشة پی را دارد؛ در حالی که مطابق با مباحث نقشه

 .بیندآموزش می
 

 زمان فراگیری مباحث مرتبط با درس عناصر و جزئیات در طول سال تحصیلی  . 2جدول 

 متره و برآورد کشی نقشه عناصر و جزئیات 

 (اواخر ترم اول)فصل دوم  (اواخر ترم دوم)فصل هشتم  (اوایل ترم اول)فصل اول  پی و شالوده

 (اوایل ترم دوم)فصل دوم  (اواخر ترم دوم)هفتم فصل  (اواخر ترم اول)فصل پنجم  سازی سقف

 (اواسط ترم دوم)فصل دوم  (اوایل ترم اول)فصل اول  (اواخر ترم دوم)فصل دهم  نماسازی 

 اتیجزئ و عناصرتحلیل بعد محتوایی کتاب 

 گرفته گیری متناسب با تعداد صفحات هر فصل انجامضریب درگیری متون، نمونه ةدر محاسب

قسمت تقسیم شده  0 صفحه است؛ به  0  ، کتاب که در مجموع، شامل در این بخشیعنی . است

با توجه جملة متوالی از هر صفحه  9 و  طور تصادفی انتخاب شد و از هر ده صفحه، یک صفحه به

 

  عناصرکتاب 
 سوم  اتیجزئ و

 شناختکتاب 

 مصالح و مواد

 دوم 
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فراوانی هر  .سنجش و بررسی شدشده در روش تحلیل محتوای ویلیام رومی  به طبقات تعریف

محاسبة ضریب درگیری، و با فرمول است شده  نشان داده 1شکل  و 1 یک از طبقات در جدول

بررسی ، های تصادفی متنها در نمونهمتن و درصد هر یک از مقولهآموز با  میزان درگیری دانش

طور  همان. شدمحاسبه  شکلیل ذها، در موز با هر یک از فصلآمیزان درگیری دانشهمچنین،  .شد

های  درصد مباحث کتاب شامل بیان حقایق کلی و مشاهده  31/9، شودمشاهده می 1که در جدول 

. ها اختصاص یافته است درصد به بیان تعریف 8درصد کتاب به اصول کلی، و  1 /18علمی است، 

 ،است داده شدهپاسخ لف توسط مؤفاصله ها بال جواب آن هایی است که درصد مختص پرسش 1/0

بیان  اند، دست آورده هکه نتایجی را که خود ب ،استه شدهآموزان خودانش ازدرصد کتاب  8/1 در 

 .درصد کتاب شامل توضیحاتی است که همراه با شکل بیان شده است 8کنند و
 

   عناصر و جزئیاتها در فصول  آن یجمالت و فراوان یبند طبقه. 8 جدول

صد 641 432 421 491 461 34 26 55 93 41  صفحات
در

 

 طبقات 

فراوانی
فراوانی 
فراوانی 
فراوانی 
فراوانی 
فراوانی 
فراوانی 
فراوانی 
فراوانی 
فراوانی 
 

مقوله
 

ی
ها

 
غیر فعال

 

A 9     8  9  3 1        1    %29/56 

B 1 1   9 9 1 1 9 3  1 %11/69 

C  0 3   0 0   0   0 0 %1 

D   0 0 0 0 0 0 0 0 0 %1/1 

مقوله
 

ی فعال
ها

 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %1 

F 0 0 0 0 0  8 0 0 0 0 %61/7 

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %1 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %1 

مقوله
 

ی خنثی
ها

 

I   9 1     0 0 1 9 0 %1 

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %1 

 411% 9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  جمع 

 نگارنده: منبع
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 تفسیر نتایج در روش تحلیل محتوای ویلیام رومی

  عناصر و جزئیاتمتن کتاب تحلیل تایج تفسیر ن

 ةدامن. بودن محتوا است میزان فعال ةدهند آموز با محتوا عددی است که نشان ضریب درگیری دانش

زمانی یک کتاب درسی  ،نهایت باشد، اما به نظر ویلیام رومی این عدد ممکن است از صفر تا بی

 دهد نشان می 1/0ضریب درگیری کمتر از  .باشد  /9 تا 1/0فعال است، که ضریب درگیری آن بین 

کردن مطالب  خواهد تا در پی حفظپردازد و از فراگیران میاطالعات علمی می ةکتاب فقط به ارائ

کتابی است که  کنندة نمایان  /9ضریب درگیری بزرگتر از  ،از طرف دیگر. شده باشند علمی ارائه

نوعی تجزیه و تحلیل انجام دهد  خواهد به وز میآم آن، از دانش پرسشهر جمله، تصویر یا  بارةدر

آموزان قرار  عات کافی را در اختیار دانشالهایی مفروضات و اط چنین کتاب. کندو فعالیت 

 1شکل  در(. 938  ،یومر)د دهن انجام را یتیفعال ،یاخواهد تا به گونهیم ها آند و از نده نمی

ضریب درگیری متن در این کتاب مطابق با فرمول . استها نشان داده شده نسبت بین این مقوله

   :شده در روش رومی برابر است با ارائه

                    

ضریب درگیری متن   

هایمقوله فعال  مجموع 

هایمقوله غیرفعال مجموع 
ضریب درگیری متن                      

 8 

 09
 083/0  

  

، یعنی عددی شدمحاسبه  083/0یری متن کتاب ضریب درگ شود، طور که مشاهده می همان

 .گیردقرار می فعالمحتواهای غیر  ةدر زمرکتاب این در نتیجه  .1/0 کوچکتر از
 

  عناصر و جزئیات کتابهای موجود در متن  نسبت مقوله. 4 جدول

 درصد فراوانی 

 1/ % 8  های فعال مقوله

 8% 0  های خنثی مقوله

 3/81% 09  غیر فعال مقوله های

 نگارنده: منبع
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فعال قرار های غیر درصد کتاب درگروه مقوله 3/81شود، مشاهده می 1طور که در جدول  همان

گیرد که بررسی فصل به فصل های فعال قرار میدرصد در گروه مقوله 1/ گرفته است، و فقط 

در روش  طور که بیان شد همان. کتاب است 3دهد این درصد مربوط به فصل  کتاب نشان می

 ،دنآورمیکشف را در فراگیر به وجود  ةروحی های فعال شامل مطالبی هستند کهویلیام رومی مقوله

آورد، فعالیت او را برای باشد، نتایجی را که به دست می هایش پرسشتا او خود به دنبال پاسخ 

 عات،الدانش و اط ةبا ارائ اًصرفهای غیر فعال مقوله ،در مقابل. کندیادگیری بیشتر تقویت می

، 9و  1های  در شکل. کندنتایج و اصول کلی را مطرح می ،سپس کرده، حقایق و مفاهیم را معرفی

 .نمایش داده شده است اتیجزئ و عناصرها در کتاب های این مقوله نسبت 3و  9های  و جدول

 اتیجزئ و عناصرتصاویر کتاب تحلیل تفسیر نتایج 

و  ،شدهه نشان داد 9 جدول ها درکه فراوانی آنتاب بررسی شد کویر اتص همةبخش تصاویر،  در

 .بیان شده استآموز با تصاویر هر فصل در ذیل آن ضریب درگیری دانش ةمحاسب
 

 اتیجزئ و عناصر کتابها و درصد درگیری تصاوی  فراوانی مقوله. 5جدول 

کل 

 کتاب

فصل 

41 

فصل 

3 

فصل 

1 

فصل 

7 

فصل 

2 

فصل 

5 

فصل 

1 

فصل 

9 

فصل 

6 

فصل 

4 
 

 تعداد تصاویر 9  13 1     9 9  1 1  11 3  01 

 A تصاویر دستة 9  13       9 1  1 1  11 3  00 

 B تصاویر دستة 0 0   0 0   0 0 0 0 1

 درصد درگیری تصاویر %0 %0 %9/9 %0 %0 1/ % %0 %0 %0 %0  / %9
 

ضریب درگیری تصاویر  
ةدست   مجموع تصاویر 

ةدست   موعمج تصاویر 
ضریب درگیری تصاویر                    

1 

 01
 0 9/0  

درصد تصاویر شامل تصاویر توصیفی است که اطالعات  9/98شود، طور که مشاهده می همان

درصد تصاویر در مقولة   /9کند و فقط و مطالب آموزشی را بدون درگیرکردن هنرجو منتقل می

نمودار  1شکل  در. کتاب هستند 3و  1های  صاویر فصلگیرند که مربوط به تتصاویر فعال قرار می

 .های فعال و غیر فعال تصاویر نشان داده شده است نسبت بین مقوله
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 اتیجزئ و عناصر کتابهای موجود در تصاویر  نمودار نسبت مقوله. 4شکل 

 عناصر و جزئیاتکتاب  های تحلیل پرسشتفسیر نتایج 

فراوانی  .بررسی شد لوفص های آخر پرسش، ها پرسشموز با آ ضریب درگیری دانش ةمحاسب

 .است بیان شده 9شکل و  3 فعال در جدول های فعال و غیرمقوله
 

 اتیجزئ و عناصر کتابها در ها و درصد درگیری آن فراوانی مقولة پرسش. 6جدول 

کل 

 کتاب

فصل 

41 

فصل 

3 

فصل 

1 

فصل 

7 

فصل 

2 

فصل 

5 

فصل 

1 

فصل 

9 

فصل 

6 

فصل 

4 
 

 ها تعداد پرسش 9  9     8    1  9 0 0  0  8  

 A های پرسش 8 9     1 8 0  1 0 3  8 90

 B های پرسش 3 1 0   1 1   0   0 1 

 C های پرسش   0 0 0   0 0 0     1

 D های پرسش 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

 ها درصد درگیری پرسش 1/1 % 0% 0% 0% 9/ % %0 %0 0 %99/9 9 % 1/ %1

 (نگارنده: عمنب)

ها پرسش ضریب درگیری   

هایمقوله  و   مجموع 

هایمقوله  و  مجموع 
ها پرسش                     ضریب درگیری   

9 

  1
 011/0  

ها  درصد از کل پرسش 1/1 شود حدود ها، مشخص می با محاسبة ضریب درگیری پرسش

99% 

1% 

 نسبت مقوله های تصاویر

 تصاویر فعال غیر فعال
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ها و پاسخ دادن فعالیت ان را به انجاماست و هنرجوی( Cو  Dهای  مقوله)های فعال مربوط به مقوله

ها مربوط به  درصد از پرسش 13/99شود و حدود هایی برای یادگیری بهتر رهنمون میبه پرسش

و صرفاً به هدف آمادگی هنرجو برای امتحان پایان ترم ( Aو  Bمقوله های )فعالهای غیرمقوله

 . اندطراحی شده

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (نگارنده) اتیجزئ و عناصر کتابهای پایان فصل  های موجود در پرسشنمودار نسبت مقوله. 5شکل 

 گیری نتیجه

به . بود انیهنرجو یریادگی روند در یدرس یها کتاب ییمحتوا اثر مطالعة منظور  پژوهش حاضر به

 ةدر نمون یروم امیلیو دگاهیاز د رفعالیغ ایفعال  یمحتوا یهالفهؤتوجه به م زانیم این منظور،

، ضریب درگیری متن 1 با توجه به جدول. بررسی شد اتیجزئ و عناصرشده از کتاب  بانتخا

 فعالمحتواهای غیر  ةدر زمرکتاب این  .1/0 ، یعنی عددی کوچکتر ازشدمحاسبه  083/0کتاب 

آموز و ذهن  دانشآموز در آن هیچگونه نقش فعالی در یادگیری ندارد و به گیرد که دانشقرار می

حفظ، نگهداری و بایگانی مطالب  همیشه در پی که شودیک سیستم بانکی نگریسته میعنوان  هب او

های علمی آموز مشغول فعالیت یند یادگیری، دانشااست که در فر ااست این نتیجه بدین معن

یکی از دالیل ضریب درگیری بسیار پایین  جة تحلیل محتوا،با تأمل بر نتی. باشدمعنای واقعی نمی به

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 Dسواالت  Cسواالت  Bسواالت  Aسواالت 

 مقوله های سؤاالت آخرفصل
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، این است که حقایق، مطالب و مفاهیم زیادی در متن ارائه شده است که در بیان کتابمتن این 

فعال متن یادشده را  های غیرکه تعداد مقوله کار گرفته شده است بههای انتقال مستقیم ها، روشآن

منظور افزایش ضریب درگیری با متن، از حجم مفاهیم و  توان بهپس می. افزایش داده است

. گرفتمستقیم و فعال بهره  های غیرها از روشآن ةکاست و در جهت طرح و ارائ اطالعات

ضریب درگیری پایین . است 9/0 0کتاب آموز با تصاویر ضریب درگیری دانش ،3 جدول براساس

فقط برای تشریح موضوع خاصی  ها آندهد از بیشتر  ها، نشان می تصاویر با وجود تعداد زیاد آن

کنند، خود نیز جنبة حفظی فقط در درک مطالب کمکی نمی این گونه تصاویر نه .استفاده شده است

با توجه به ماهیت درس عناصر و جزئیات، استفاده از . کنند دارند و حجم مطالب را زیاد می

آموزان ها قبل از درج مطالب و ترغیب دانش کارگیری آن های ساختمانی، بهکارگاه تصاویر واقعی

آموز با  تواند در راستای باالبردن ضریب درگیری دانشمیهای خود از تصاویر شتبرای بیان بردا

با تأمل بر  ،از سوی دیگر. نقش مؤثر داشته باشد آموزان از مطالب و باالبردن درک دانش تصاویر

بر باالبودن  ،دست آمد، که این نیز هب 011/0، ها پرسشآموز با ، ضریب درگیری دانش3 جدول

ای تواند آیندهاین عدد می. لت دارددال اتیجزئ و عناصرکتاب فعال در  مطالب غیر ةمیزان ارائ

در محتوای مورد  دهد نشان میزیرا این ضریب نشان دهد، یند یادگیری اچندان خوب را در فر نه

های خود در ها باید از آموختهآموز برای پاسخ به آن که دانش هایی پرسشبررسی، مؤلف در طرح 

مسائل جدید استفاده  بارةگیری درهای گذشته، برای نتیجهید و یاری طلبیدن از آموختهدرس جد

 کارگیری بهآموز را در تواند دانشمین، پرسشزیرا این نگرش در طرح . کند، غافل مانده است

کشد، های گذشته و دانشی که به دوش میزدن کیفیت آموخته های ذهنی خویش و محکظرفیت

شناختی خواهد بود، که غایت  ةدستیابی به سطوح باالی حیطعدم ، یتوجهبیاین  ةیجنت. دکنیاری 

آموز در  تربیت دانشعدم آموز یا همان یند یادگیری مبتنی بر فعالیت فراگیر با محوریت دانشافر

آموز بهبود ضریب درگیری دانش برایتوان می ان،به نظر پژوهشگر. است داراراستای یادگیری معن

قراردادن  یکی از این راهکارها،. شده، از راهکارهای بسیاری بهره برد حتوای بررسیبا م

ها  آموزان به بازدیدهای کارگاهی و برانگیختن روحیة کنجکاوی آنهایی برای ترغیب دانش پرسش
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تواند در های آموزشی به همراه کتاب نیز میپیوست فیلم .استها  برای تثبیت مفاهیم در ذهن آن

ها و مسائل بجا و مؤثر در توان با قراردادن پرسش می همچنین،. به این هدف مفید واقع شودنیل 

ها، تعمیق درازمدت آن ةشده از راه پرسشگری را در ذهن و حافظ پایان هر فصل، مباحث فراگرفته

 ةشده، حیط مفقوده در محتوای طراحی و تألیف ةشایان ذکر است، در این میان حلق .بخشید

های فراگیران و توانایی دةدر محدوفعالیت که با طرح چند  طوری به، استکارگاهی های مهارت

، این مادة درسیآموزان را در راه فراگیری بهتر و ماندگارتر توان دانشمی امکانات آموزشگاهی

اند، در های ساخت که در دنیای امروز منسوخ شدهمطالبی دربارة تکنیک ،همچنین. کرد یاری

روزکردن  بنابراین، به. استآموزان به کتاب شدهی موارد باعث سلب انگیزه و اعتماد دانشبسیار

کتب درسی به نحوی که پاسخگوی علم و تکنولوژی روز بوده و بازتابی از دنیای بیرون باشد، 

 . تواند در نیل به اهداف آموزشی کتاب مفید باشدمی

                                                                                                                                     نوشت                                   پی

فنی و اصطالح خاصی است که از سوی آموزش و پرورش برای مدرسان دروس  «هنرآموز»

 .رودکار می هها بای در هنرستان حرفه

 .شودمی کار برده ههنرستان، ب ةیدوسال ةآموزان دوررای دانشنیز ب« هنرجو»
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