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 بلوم بنديطبقه و رومی ویلیام تکنیك با نهم پایه ریاضی درسی کتاب محتواي تحلیل
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 93/4/11پذیرش:                         9/4/11دریافت: 

 چکیده
 نوع از تحقیق، این. باشدمی 9911-11 تحصیلی سال اول متوسطه نهم ریاضی کتاب محتوای تحلیل تحقیق این انجام از هدف

 جهت قتحقی این در. دارد قرار کاربردی تحقیقات گروه در هدف نظر از و محتوا تحلیل روش استفاده، مورد روش و توصیفی

 تحلیل شامل فرم تحقیق این در اطالعات گردآوری ابزار. گردید آماری نمونه جایگزین آماری جامعه تردقیق و بهتر استنتاج

 محتوای تحلیل مفر ضرایب به با توجه آمده بدست نتایج. باشدمی بلوم شناختی حیطه جدید بندیطبقه و رومی ویلیام محتوای

 هافصل ثراک در تصویرها بخش و در فعال( هافعالیت و متن شامل) متن بخش در نهم ریاضی کتاب که دهدمی نشان رومی ویلیام

 .است شده تدوین بلوم شناختی حیطه باالی سطوح ها( درکالس در کار و هاتمرین سواالت )شامل بخش در و بوده فعال

 .اول متوسطه نهم ریاضی کتاب و بلوم شناختی حیطه رومی، ویلیام محتوا، تحلیل :هاي کلیديواژه
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 مقدمه

 دالل،است فهم، و درک: همانند عالی شناختی هایتوانمندی پرورش یافته، رواج بشری جوامع در رسمی آموزش که زمانی از

 هر در عمومی آموزش هایهدف از یکی موضوع، این راستای است. در بوده تاکید مورد قضاوت و مساله حل خالقیت، تفکر،

 مسائل لح در که است فناورانه علمی سواد دارای و جستجوگر پرسشگر، کنجکاو، افرادی پرورش ما کشور جمله از کشوری

 . (9914و همکاران،  )شهرتاش باشند توانا خود روزانه

 آینده هاینسل به علم و فرهنگ انتقال برای اساسی و رسمی رکن یك پرورش و آموزش کشورها اغلب در اینکه به توجه با

 و درسی وایمحت انتخاب در کارشناسانه توجه بنابراین دارد، جامعه ثبات و بقا در ایکننده تعیین نقش و بوده جوانان ویژه به

 .ندک کمك آموزاندانش در آنها رشد چنین هم و اندیشه و یادگیری فرایند بودن سالم و درستی به تواندمی آنها هایپیام

 از یدرس کتاب. است درسی محتوای ارائه شیوه کند، بازی اساسی نقش آموزش جریان در تواندمی که عواملی از یکی

 ایفا درسی هایبرنامه در را نقشها مهمترین از یکی درسی هایکتاب. است یادگیری یاددهی فرایند بخش اثر کننده تعیین عوامل

 هایجربهت و ها فعالیت بیشترین و گیردمی صورت درسی هایکتاب چارچوب در آموزشی هایفعالیت بیشتر زیرا کنندمی

 از یکی عنوان به درسی کتاب واقع در. (9912 )عریضی، شودمی دهیسازمان آن محور حول معلم و آموزاندانش آموزشی

. کنندمی اضطراب و سردرگمی احساس نیز معلمان بیشتر بلکه آموزان،دانش تنها نه آن بدون که است آموزشی وسایل ترینمهم

 به بنا عمیقی، بسیار اثر تواندمی درسی هایکتاب کیفیت. دارند آموزشی هاینظام کارکرد روی بر مثبتی اثر درسی هایکتاب

 اجارگاه،و )فتحی باشند داشته دانش کسب و یادگیری در آورندمی دست به درسی هایبرنامه محتوای و اهداف با که تناسبی

9911.) 

 حقیقاتت بر بنا زیرا دارند قرار مهمی مرحله در تربیت، و رشد روانشناسی لحاظ به اول متوسطه مقطع سنین در آموزاندانش

 شیوه و موضوعات و گیردمی شکل مرحله این در آموزاندانش انتزاعی تفکر شخصیت، هایویژگی ظهور بر عالوه روانشناسان

 نیز آن یازهاین و است تغییر حال در همیشه نیز جامعه آن، بر عالوه. کندمی پیدا بارز تفاوت قبل دوره کودکان با آنان به آموزش

 درسی، هایکتاب تغییر با باالخره،. کنند تغییر جامعه نیازهای با متناسب نیز درسی هایکتاب که است الزم پس. کندمی تغییر

 اصالح و تغییر. است پژوهش و بررسی نیازمند نیز هستند سازگار شده قصد برنامه با چقدر که این و ها آن محتوای بررسی

 مهم پیامدهای از درسی، موضوع هر برای ملی کتاب یك داشتن با آموزشی متمرکز هاینظام در خصوص به درسی، هایکتاب

 تبع به و درسی هایبرنامه طبیعی، طور به که است حالی در این. کشورهاست این در ایمدرسه درسی هایبرنامه در نگری دوباره

 ای،مدرسه اتریاضی وجود، این با. هستند نگری دوباره نیازمند متعددی دالیل به بنا سال، چند گذشت از پس درسی های کتاب آن

 نباید آنها آموزش و ریاضی مفاهیم درک رایب (9111) 9سایمون اعتقاد به. است واقعی بسترهای در اییافته تجسم ریاضیات

 مطرح اه آن واقعی زندگی محیط با ارتباط در مفاهیم این است بهتر بلکه. کنیم ذهنی دنیاهای وارد عجوالنه، را آموزاندانش

 بی نهات نه ریاضی کردن شهودی بنابراین،. کنند پیدا درک قابل و مشخص معناهایی ریاضی، مفاهیم در آموزاندانش و شوند

 صورت به و ایمدرسه آموزش در ریاضی مفاهیم آموزش شروع برای اساسی رویکردی بلکه نیست، ریاضی محتواکردن

 درسی، برنامه دانش ظرافت دقت، نیازمند رویکرد، این کارگیری به حال، این با. است ریاضی کارگیری به آموزش غیرمستقیم،

 .است تألیف تیم هر در دیدگاهی انسجام و عمیق ریاضی دانش

 دلزدگی یحت و آموزش عمده مشکالت و مسایل از دیرینه سابقه با ریاضی یادگیری در توانایی عدم یا ضعف باور تصور و

 ایجاد و توانایی احساس جوشی، خود خودآموزی، در را نقشی هیچ که کننده تحمیل محتوای. است ریاضی از آموزاندانش

 و هاشکل ها،تمرین ها،مثال ها،سوال محتوا، سطر سطر، تحقیقی بررسی. کند تغییر باید ندارد آموزدانش برای انگیزه و رغبت

 احساس پایان به نآ دستیابی میزان تعیین جهت در ارزنده تالشی نهم کتاب در آموزاندانش فعالیت فراخوانی گوناگون ابعاد دیگر

 ربردیکا دیدگاه از و اساس این بر. باشدمی ریاضی فهم و درک در کشورمان آموزاندانش از پذیریتسلط و انفعال ناتوانی،

 ینلف مؤ و مسئوالن نیز و آموزاندانش برای خاص اهمیت و ضرورت از پژوهش این جامعه، به رسانی خدمت در تحقیق نتایج
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 همترینم از. دارد قرار گوناگونی و متعدد عوامل تأثیر تحت آموزاندانش یادگیری هایفعالیت. است برخوردار درسی کتاب

 متن با رگیرید به را فراگیران تا باشد خاص صورت به باید محتوا ارائه شیوه. است درسی برنامه محتوای ارائه چگونگی عوامل،

 تا سازد دور یتفاوتبی و توجهیبی از و نماید ترغیب پژوهشی و متفکرانه تالش و جوش و جنب و فعالیت به را آنها و بکشاند

 (.9919 پور، سلیمان. )گردد مساعد آنان شناختی رشد و عقالنی تربیت برای الزم شرایط

 در. بخشدمی مفهوم و معنا هدف به که است مهمی بسیار عنصر نیز محتوا درسی، ریزیبرنامه در هدف بنیادی نقش علیرغم

 تیجهن یادگیری یاددهی فرایند نشود، هاهدف تحقق ساززمینه یا و باشد نداشته هدف با را الزم خوانیهم محتوا که صورتی

 آن بر را رسید برنامه عنصر، این درسی، برنامه  هایهدف به دستیابی در محتوا نقش به توجه با. آورد نخواهد بار به را ثمربخشی

 اثر میزان ینتعی برای را مناسبی معیارهای و هامالک و کند بررسی درسی برنامه عنصرهای دیگر با را آن تناسب که است داشته

 و وزشآم زمینه در دوم جهانی جنگ از پس محتوا تحلیل و تجزیه شیوه منظور این برای. کند گردآوری آن کارایی و بخشی

 کتاب جمله زا ارتباطی وسیله هر که است شده بنا اساسی فرض این بر مبتنی واقع در محتوا تحلیل روش. یافت ظهور پرورش

 (.9911 دهد )سیفی،می قرار تأثیر تحت را خواننده که است پنهانی و آشکار هایپیام دارای درسی

 قوانینی و ولاص و مفاهیم. است مکتوب صورت به محتوا ارائه اشکال، از یکی. کرد ارائه مختلف اشکال به توانمی را محتوا

 و روانشناسی ولاص به که سنتی هایبرنامه در. شوندمی تنظیم و تهیه مکتوب طور به دهندمی تشکیل را محتوا مختلف اجزای که

 زمینه این رد دیگری بهتر هایروش که حالی در بود غالب شکل محتوا، ارائه شکل این شد، می کمتری توجه درسی ریزیبرنامه

سنین  در. شدبامی محتوا ارائه اشکال از دیگر یکی شده، تهیه مطالب و مفاهیم با ارتباط در زیبا تصاویر انتخاب. داشت وجود

 انتخاب در باید البته. دباشن داشته بسزایی نقش توانندمی تصاویر شود،می انجام بهتر محسوس و عینی طور به یادگیری که ترپایین

 به مکیک انتخابی تصاویر صورت این غیر در که چرا آید، عمل به فراوانی دقت موضوع با تصاویر سنخیت و کیفیت نوع،

 گذاشته هیادگیرند برعهده که وظایفی. است یادگیری هایفعالیت محتوا، ارائه دیگر شکل. کرد نخواهد آموزدانش یادگیری

 شود،نمی ذاشتهگ یادگیرنده اختیار در معلمان یا و درسی ریزانبرنامه طرف از تنها محتوا. است او دانش توسعه برای منبعی شودمی

 این. بدیا دست هایینگرش و هامهارت ها،آگاهی به دهدمی انجام که هاییفعالیت طریق از تواندمی نیز یادگیرنده خود بلکه

 .شودمی داده آموزش او به مستقیم طور به که است هایییادگیری از پایدارتر یادگیری، از بخش

 اساس بر 9911 سال جدیدالتالیف 2 ریاضی کتاب هایمسأله و هاتمرین تصاویر، ( متن،9911صاحبی و حسینی ) پژوهشی،در 

 دهدمی نشان که است 91/9 متن، درگیری ضریب که دهدمی نشان آنها هاییافته رومی مورد تحلیل قرار دادند. ویلیام تکنیك

 نیز تصاویر درگیری ضریب. است خوب بسیار پژوهش روحیه تقویت و کتاب مطالب با فراگیران درگیری در کتاب متن این

 به توجه با مسأله و تمرین تحلیل بخش در همچنین. است نداشته گیریچشم موفقیت کتاب، تصاویر داد نشان که شد تعیین 99/3

 رد درس هایآموخته با آموزاندانش درگیری و است داشته گیریچشم موفقیت قسمت این در کتاب دهدمی نشان 9/9 عدد

 .دارد قرار باالتری سطح

 و ایران هفتم پایه ریاضی درسی کتاب محتوای تحلیل و تجزیه و مقایسه هدف با را تحقیقی (9919) و همکاران پورکاظم

 مساوی ادتعد بود، ممکن که آنجا تا آماری، نمونه. اندداده انجام رومی ویلیام تکنیك اساس بر و محتوا تحلیل روش با کانادا،

 ود،بمی مساحت و جبری عبارات گویا، اعداد صحیح، اعداد بخش چهار در که رایجی موضوعات بر مبتنی کتاب صفحات

 غیرفعال هااییکاناد درسی کتاب محتوای که داد نشان درسی هایکتاب از رایج موضوعات محتوای تحلیل نتایج. بود شده انتخاب

 در. فعال است هاکانادایی درسی کتاب نمودارهای و تصاویر ولی غیرفعال، هاایرانی درسی کتاب نمودارهای و تصاویر است

 غیرفعال هستند. کتاب دو هر سواالت، بخش

 بر 9913 سال اول متوسطه پایه 9 ریاضی کتاب تصاویر و متن محتوای تحلیل ( پژوهشی با هدف،9919) و همکاران کرمی

 بلوم اختیشن حیطه اساس بر درس مسائل و فعالیت کالس، در تمرین هایبخش تحلیل همچنین و رومی ویلیام تکنیك اساس

 متوسطه 9 ریاضی کتاب متن دهدمی نشان که است 39/3 متن، درگیری ضریب که ساخت نمایان تحقیق هاییافته. انجام دادند

 درگیر را آموزدانش کتاب، تصاویر داد نشان که شد تعیین 2/9 نیز تصاویر درگیری ضریب. است شده نوشته فعالی شیوه به اول

 نشان که شد تعیین 53/3 درگیری، ضریب کتاب، بودن محور فعالیت شاخص تحلیل بخش در همچنین. کندمی یادگیری در
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 هافعالیت ها،تمرین درصد 19 که شد مشخص بلوم، شناختی حیطه اساس بر تحلیل، بخش در. است محور فعالیت کتاب، دهدمی

 باالی طوحس در مسائل و هافعالیت ها،تمرین تعداد کتاب، در که داد نشان تحلیل این. است فهم و درک سطح در کتاب مسائل و

 .است اندک بسیار شناختی، حیطه

 چاپ) ششم تالیف تازه هایکتاب تمرینات و تصاویر متن، محتوای تحلیل هدف با پژوهشی( 9914) و همکاران نیکدل

 ویلیام روش از استفاده با تحقیق هاییافته. دادند انجام( 9911) چاپ راهنمایی اول ریاضی کتاب و( 9912 چاپ) هفتم ،(9919

 دو این تصاویر دهدمی نشان که است 3/9 راهنمایی اول و هفتم کتاب دو تصاویر درگیری ضریب که بود این از حاکی رومی

 3/9 زا بیش کتاب دو هر در تمرین و متن درگیری ضریب اما. سازدمی فعال مناسب اندازه به کالس در را آموزاندانش کتاب،

 و محتوا هزمین سه هر در ششم کتاب. باشدمی درس متن و تمرین هایبخش در هاکتاب این بودن فعال بسیار معنای به که بود

 رود.می شمار به فعال بسیار هایکتاب جزء 3/9 از باالتر درگیری ضریب با هاتمرین و تصاویر

 هاییافته. ختندپردا رومی ویلیام روش به هفتم پایه ریاضی کتاب «معادله و جبر» فصل محتوای تحلیل به( 9914) یافتنیان و بشیر

 االتسو مورد در ولی است، مطلوب حد در تقریبا تصاویر، و متن با آموزاندانش درگیری میزان که داد نشان ایشان پژوهش

 حد از االترب کمی درگیری ضریب معادله و جبر مبحث محتوا کل مورد در همچنین. نیست مطلوبی حد در آمده دست به ضریب

 تصویر، یا سوال جمله، هر با رابطه در معادله و جبر مبحث در هفتم پایه ریاضی کتاب که است این بیانگر این و است مطلوب

 .کنند فعالیت و دهند انجام تحلیل و تجزیه خواهدمی آنها از بگذارد آموزدانش اختیار در کافی اطالعات اینکه بدون

 نشان ژوهشپ این هایرومی انجام داد. یافته ویلیام تکنیك با نهم پایه ریاضی محتوای پژوهشی با هدف تحلیل (9913 )کیوان

 این نشانگر نای و باشدمی رومی ویلیام تکنیك مطلوب ی بازه از بیشتر کمی کتاب متن با آموزاندانش درگیری میزان دهدمی

 در یریدرگ میزان این تصاویر نظر از همچنین. دهدنمی قرار آموزاندانش اختیار در کافی اطالعات کتاب متن محتوای که است

 .است گردیده ارزیابی مطلوب حد از باالتر درگیری ضریب تمرینات نظر از اما است مطلوب حد

 بندیطبقه و رومی ویلیام روش اساس را بر9911-11 سال اول متوسطه نهم پایه کتاب ریاضی قصد داریمدر این پژوهش 

ی سواالت محتواتحقیق کیوان در بخش تحلیل  با این تحقیق تمایز بلوم تحلیل محتوا کنیم. وجه شناختی حیطه جدید

 رزشیابیا در رومی ویلیام محتوای تحلیل فرم باشد. از آنجایی که درها و تمرینات( کتاب ریاضی پایه نهم می)کاردرکالس

 فعال نوع زا جمالت تمامی ریاضی درس ماهیت علت به که است طوری خنثی و غیرفعال فعال، انواع به آنها بندیتقسیم سواالت

 شناختی، طهحی سطوح تعیین برای علت همین به گرفت نخواهد صورت سواالت محتوای از درستی تحلیل بنابراین بود، خواهد

 .شد استفاده بلوم شناختی حوزه بندیطبقه از هاتمرین و هاکالس در کار

 

 پژوهش روش

حیطه  بندی جدیدطبقهرومی و  ویلیام روش اساس بر محتوا تحلیل روش آن، روش و توصیفی پژوهش این در تحقیق نوع

 جامعه، بودن محدود علت به که باشدمی 9911-11 سال نهم متوسطه اول پایه ریاضی کتاب پژوهش، جامعه. است شناختی بلوم

 .گیردمی قرار تحلیل و بررسی مورد نمونه عنوان به کتاب کل

 روش زیر به و استفاده رومی، ویلیام شده ارائه فرمول از ویلیام رومی تکنیك در اطالعات تحلیل و تجزیه منظور به

 :شد کدگذاری

 با ریدرگی شاخص محاسبه و هامقوله تحلیل در. شودمی بررسی درس هر جمالت متن، تحلیل برای کدگذاری متن درس:

 در آنها پاسخ که هاییسؤال) D ،(تعاریف بیان) C ،(کلی اصول با نتایج بیان) B ،(حقیقت بیان) A شامل غیرفعال هایمقوله متن،

 جلب منظور به هاییسؤال) F ،(باشدمی متن خواندن از بعد آنها پاسخ که هاییسؤال) E شامل فعال هایمقوله و( دارد وجود متن

 به یریدرگ ضریب غیرفعال بر فعال هایمقوله تقسیم از(. فراگیر توسط آمده دستبه نتایج) H ،(عملی هایسؤال) G ،(توجه

 .آیدمی دست

 شاخص محاسبه و هامقوله تحلیل در. است شده آورده درس هر آخر در که است هاییپرسش منظور ها:کدگذاری پرسش

 و( تعاریف نقل) B ،(هست کتاب در مستقیما آنها جواب که هاییسؤال)A  شامل غیرفعال هایمقوله ها،پرسش با درگیری



 ... با نهم پایه ریاضی درسی کتاب محتوای تحلیل ____________________________________________________________

 

 بر فعال هایمقوله تقسیم از. باشدمی( مسأله حل) D  ،(بگیرد کمك متن از باید فراگیر که هاییسؤال) C شامل فعال هایمقوله

 .(9111)رومی،  آیدمی دست به درگیری ضریب غیرفعال

 محاسبه و هالهمقو تحلیل در. است شکل و کتاب هایعکس نمودار، نقشه، تصاویر، تحلیل کدگذاری تصاویر و اشکال: واحد

 و دقت به نیاز فهم برای که تصاویری) B ،(موضوع توضیح منظور به) A شامل، غیرفعال هایمقوله تصاویر، با درگیری شاخص

 .باشندمی( گیرندنمی قرار B و A گروه دو در که نمودارهایی و تصویرها ها،شکل)  C و (دارد تحلیل و تجزیه

 باشد، 3/9 تا 4/3 حدود ضریب این اگر. آیدمی دست به درگیری ضریب غیرفعال بر فعال هایمقوله تقسیم تفسیر نتایج: با

 نمودارهای و تصویرها ها،شکل باشد، کمتر 4/3 از عدد این اگر اما دهد،می افزایش فراگیران در را کردن فکر توانایی کتاب این

 (.9913 )یارمحمدیان، دهدنمی افزایش فراگیران در را کردن فکر توانایی و است نامربوط کتاب

 غیرفعال ،فعال انواع به آنها بندیتقسیم سواالت ارزشیابی در رومی ویلیام محتوای تحلیل فرم در :بلوم شناختی حیطه سطوح

 محتوای زا درستی تحلیل بنابراین. بود خواهد فعال نوع از جمالت تمامی ریاضی درس ماهیت علت به که است طوری خنثی و

 حوزه بندیطبقه از هاها و تمرینکار در کالس شناختی، حیطه سطوح تعیین برای علت همین به گرفت نخواهد صورت سواالت

 شش که دارای است مربوط دارند سروکار انسان اندیشه و شناخت با که هاییجریان به شناختی حیطه  .شد استفاده بلوم شناختی

 سطوح، این به توجه با(. 9915 سیف،)باشد می آفریدن ارزشیابی، و نقد تحلیل، و تجزیه کاربرد فهم، و درک دانش، سطح

 .شد محاسبه آنها فراوانی و درصد شمارش، از پس و شدند کدگذاری کتاب، مسائل و هافعالیت ها،تمرین

 

 پژوهش اهداف

 شناختی یطهح سطوح کمك با و تصاویر و متن بودن فعال میزان رومی ویلیام الگوی کمك به شودمی تالش پژوهش، این در

 .نماییم توصیف و تشریح را کتاب سواالت شناختی هایحیطه به توجه میزان بلوم

 به 9911-11 سال اول متوسطه نهم ریاضی جدیدالتألیف کتاب( هافعالیت و متن شامل) در تدوین متن: پژوهش اول سوال

 است؟ شده توجه میزان چه رومی ویلیام الگوی

 به توجه با 9911-11 سال اول متوسطه نهم ریاضی جدیدالتألیف کتاب اشکال و تصاویر در طراحی: پژوهش دوم سوال

 است؟ شده توجه میزان چه رومی ویلیام الگوی

 ولا متوسطه نهم ریاضی جدیدالتألیف کتاب( هاتمرین و هاکالس در کار شامل) سواالت تدوین در: پژوهش سوم سوال

 است؟ شده توجه میزان چه به بلوم شناختی حیطه طبقات از یك هر به 9911-11 سال
 

 آماري جامعه

 .است شده چاپ و تألیف پرورش و آموزش وزارت طریق از که است 9911-11 چاپ اول متوسطه دوره نهم ریاضی کتاب

 .گردید آماری نمونه جایگزین آماری جامعه تردقیق و بهتر استنتاج جهت تحقیق این در

 

 هاداده تحلیل روش و پژوهش ابزار

 مورد ار تحقیق هایسوال آنها از استفاده با و کرد آوریجمع هاییداده ابزار، از استفاده با باید پژوهش، نوع هر اجرای برای

 حتوایم تحلیل فرم  ابزار دو از پژوهش این در پژوهش، هایسوال بررسی برای نیاز مورد اطالعات به توجه با. داد قرار بررسی

 .است شده استفاده بلوم بنجامین محتوای تحلیل فرم و رومی ویلیام

 و گرفت قرار تحلیل مورد دوباره قبلی، شده تحلیل تصاویر کل و متن از درصد 33 تحلیل، نتایج پایایی سنجش منظور به

است  مطلوبی عدد که بود درصد 12 کدگذار دو بین توافق درصد متن، تحلیل بخش در. شد مشخص کدگذار دو توافق درصد

 33 نیز سؤاالت و هافعالیت ها،تمرین تحلیل بخش در و 13 توافق درصد تصاویر، در. (9919محمدصالحی و گل، )محمدبیگی، 

 دهنده نشان که آمد دستبه درصد 51 ضریب هم بخش این در که شد سطح تعیین دیگر کدگذار یك توسط موارد، از درصد

 این که این به توجه با باشدمی ذکر به الزم. (9919محمدصالحی و گل، محمدبیگی، ) است بوده کدگذار دو میان خوبی توافق



_____________________________________________ یش در آموزش علوم پایهپو   

 بیشتر، اطمینان برای اام. باشدمی برخوردار کافی روایی از بنابراین گرفته، قرار متخصصان استفاده مورد زیاد خیلی هایدفعه به فرم

 .گردید تایید مجددا نیز تجربه با دبیر چند توسط فرم این روایی

 

 پژوهش هايیافته

 به 9911-11 سال اول متوسطه نهم ریاضی جدیدالتألیف کتاب( هافعالیت و متن شامل) در تدوین متن: پژوهش اول سوال

 است؟ شده توجه میزان چه رومی ویلیام الگوی

 متن هایهجمل انواع سپس. گردید انتخاب اول متوسطه نهم ریاضی جدیدالتالیف کتاب( هافعالیت و متن شامل) متن کل

 در آن خالصه هک گردید تقسیم غیرفعال و فعال گروه دو در و مختلف انواع به ویلیام رومی نظر طبق فصلها تفکیك به کتاب

 واقع در که I مقدار درگیری، ضریب فرمول طبق جمالت، از نوع هر هایفراوانی شدن مشخص از پس. است آمده زیر جدول

 حاسبهم کتاب کل برای هم یکبار و جداگانه فصل هر برای را باشد،می درس متن با آموزدانش درگیری ضریب دهنده نشان

 .ایمآورده 9 جدول در و نموده
 

 رومی ویلیام تحلیل روش اساس بر هافصل تفکیك به کتاب متن هایجمله انواع فراوانی .9 شماره جدول
 ضریب درگیری جمالت فعال جمالت غیرفعال نوع جمالت

 فراوانی جمالت

 نام فصل
a b c d e f g h 𝑰 =

𝒆 + 𝒇 + 𝒈 + 𝒉

𝒂 + 𝒃 + 𝒄 + 𝒅
 

 58/0 0 8 4 91 5 11 11 43 فصل اول

 09/1 9 11 3 11 1 6 1 45 فصل دوم

 85/0 0 99 4 95 9 5 15 43 فصل سوم

 69/0 1 14 9 10 9 3 6 40 فصل چهارم

 89/0 1 93 1 11 0 14 1 41 فصل پنجم

 13/1 0 49 9 43 1 1 0 95 فصل ششم

 31/0 0 13 1 4 3 1 9 43 فصل هفتم

 64/1 1 15 5 98 9 3 0 91 فصل هشتم

 151 13 63 46 950 کل کتاب
9

1 
133 5 1/0 

 

 متن که کرد عنوان توانمی رومی ویلیام نظر و اول فصل در 3/ 31 برابر درگیری ضریب برای آمده دست به عدد به توجه با

 4/3 بین I ارمقد اگر بود آمده رومی ویلیام فرمول در زیرا. باشدمی فعال اول متوسطه نهم ریاضی التالیف جدید کتاب اول فصل

 نسبت ار آموزاندانش که است شده ارائه و طراحی ایگونه به و بوده مطلوب کتاب اول فصل متن بودن فعال میزان باشد 3/9 تا

 فصلهای رد درگیری ضریب همچنین. سازدمی فراهم را آنان فعاالنه عمل و پژوهش و اکتشاف زمینه و برانگیخته یادگیری به

 عنوان توانمی رومی ویلیام نظر طبق بنابراین. است 49/3 و 12/3 ،12/3 ،13/3 ،32/9 برابر بترتیب هفتم و پنجم چهارم، سوم، دوم،

 و رانگیختهب یادگیری به نسبت را آموزاندانش که است شده ارائه و طراحی ایگونه به و باشدمی فعال فصلها این متن که کرد

 .سازدمی فراهم را آنان فعاالنه عمل و پژوهش و اکتشاف زمینه

 عنوان توانمی رومی ویلیام نظر اساس بر و است 19/9 و 14/9 برابر بترتیب هشتم و ششم فصول برای درگیری ضریب مقدار

 بزرگتر رگیرید ضریب زیرا. بیش از حد فعال است و دارد  تکیه اطالعات ذهنی انباشت و انتقال بر فقط محتوایی چنین که کرد

 و دهد امانج تحلیل و تجزیه نوعی به تا خواهدمی آموزدانش از فعالیتی یا جمله، هر مورد در که است محتوایی نمایانگر 3/9 از

 آموزاندانش زا فقط و دهندنمی قرار فراگیران اختیار در را کافی علمی اطالعات و مفروضات هاییمتن چنین. بپردازد فعالیت به

 هایجمله درگیری ضریب است آمده 9 جدول در که (. همانطور9951 دهند )کاکاوند، انجام را فعالیتی ای،گونه به تا خواهندمی

 متوسطه همن ریاضی التالیف جدید کتاب کل متن که کرد عنوان توانمی رومی ویلیام نظر طبق که است 1/3 برابر کتاب کل متن



 ... با نهم پایه ریاضی درسی کتاب محتوای تحلیل ____________________________________________________________

 

 و کتشافا زمینه و برانگیخته یادگیری به نسبت را آموزاندانش که است شده ارائه و طراحی ایگونه به و باشدمی فعال اول

 .سازدمی فراهم را آنان فعاالنه عمل و پژوهش

 به توجه با 9911-11 سال اول متوسطه نهم ریاضی جدیدالتألیف کتاب اشکال و تصاویر در طراحی: پژوهش دوم سوال

 است؟ شده توجه میزان چه رومی ویلیام الگوی

 اشکال و صاویرت پایان در و مجزا و مستقل صورت به کتاب فصول اشکال و تصاویر ابتدا مطلوب گیرینتیجه برای اینجا در

 تقسیم یرفعالغ و فعال گروه دو در و مختلف انواع به رومی ویلیام تکنیك با اول متوسطه نهم ریاضی جدیدالتالیف کتاب کل

 ریبض فرمول طبق اشکال، و تصاویر از نوع هر هایفراوانی شدن مشخص از پس. است آمده زیر جدول در آن خالصه که گردید

 فصل هر برای را باشد،می درس اشکال و تصاویر با آموزدانش درگیری ضریب دهنده نشان واقع در که  I مقدار درگیری،

 ایم.آورده 2 جدول در و نموده محاسبه کتاب کل برای هم یکبار و جداگانه
 

 رومی ویلیام تحلیل روش اساس بر فصلها تفکیك به کتاب متن اشکال و تصاویر انواع فراوانی .2 شماره جدول

تصاویر  نوع تصاویر

 غیرفعال

 ضریب درگیری تصاویر خنثی تصاویر فعال

 فراوانی تصاویر

 نام فصل

a b c 
𝑰 =

𝒃

𝒂
 

 8/1 9 16 1 فصل اول

 19/0 0 19 14 فصل دوم

 36/1 1 45 93 فصل سوم

 63/0 0 9 4 فصل چهارم

 13/1 0 3 6 فصل پنجم

 95/3 19 13 3 فصل ششم

 9 0 3 9 فصل هفتم

 43/1 1 96 11 فصل هشتم

 38/1 16 111 80 کل کتاب

 

 نظر و 1/9 ربراب درگیری ضریب برای اول فصل تصاویر با آموزدانش درگیری ضریب برای آمده دست به عدد به توجه با

 و انتقال بر فقط اول متوسطه نهم ریاضی التالیف جدید کتاب اول فصل اشکال و تصاویر که کرد عنوان توانمی رومی ویلیام

 مورد در که است آن نمایانگر 3/9 از بزرگتر درگیری ضریب زیرا. بیش از حد فعال است و دارد  تکیه اطالعات ذهنی انباشت

 مفروضات ریتصاوی چنین. بپردازد فعالیت به و دهد انجام تحلیل و تجزیه نوعی به تا خواهدمی آموزدانش از شکلی یا تصویر هر

 انجام ار فعالیتی ای،گونه به تا خواهندمی آموزاندانش از فقط و دهندنمی قرار فراگیران اختیار در را کافی علمی اطالعات و

 به که الیح در طلبدمی زیادی فعالیت زیرا. است شده ارائه بیش از حد فعال نیز تصاویر و اشکال این رومی ویلیام نظر از. دهند

 طبق که است 2 و 23/4 برابر بترتیب هفتم و ششم فصل برای درگیری ضریب. شودنمی توجه فراگیر شرایط و کافی اطالعات

 چهارم، سوم، وم،د فصول تصاویر و اشکال برای آموزدانش درگیری ضریب اما. دارد مشابه تفسیر و بوده غیرفعال رومی ویلیام نظر

 و تصاویر که کرد عنوان توانمی رومی ویلیام نظر  طبق که است 95/9 و 95/9 ،15/3 ،41/9 ،12/3 برابر بترتیب هشتم و پنجم

 تا 4/3 بین I ارمقد اگر بود آمده رومی ویلیام فرمول در زیرا. باشندمی فعال نهم ریاضی التالیف جدید کتاب از فصلها این اشکال

 نسبت را آموزاندانش که است شده ارائه و طراحی ایگونه به و بوده مطلوب کتاب اشکال و تصاویر بودن فعال میزان باشد 3/9

 .سازدمی فراهم را آنان فعاالنه عمل و پژوهش و اکتشاف زمینه و برانگیخته یادگیری به

 طبق که است 41/9 برابر کتاب کل اشکال و تصاویر با آموزاندانش درگیری ضریب است آمده 2 جدول در که همانطور

 از خارج دودهمح به نیز اما فعال نهم ریاضی التالیف جدید کتاب کل اشکال و تصاویر که کرد عنوان توانمی رومی ویلیام نظر
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 برانگیخته یرییادگ به نسبت را آموزاندانش که است شده طراحی ایگونه به که گرفت نتیجه توانمی واقع در. باشدمی فعال بازه

 .سازدمی فراهم را آنان فعاالنه عمل و پژوهش و اکتشاف زمینه و

 ولا متوسطه نهم ریاضی جدیدالتألیف کتاب( هاتمرین و هاکالس در کار شامل) سواالت تدوین در: پژوهش سوم سوال

 است؟ شده توجه میزان چه به بلوم شناختی حیطه طبقات از یك هر به 9911-11 سال

 در بلوم شده رنظ تجدید بندیطبقه اساس بر نهم، ریاضی جدیدالتألیف کتاب هایسوال محتوای تحلیل و بررسی منظور به

 عنوان تحت رمذکو کتاب هایسؤال تمام ،(آفرینش و خلق و ارزشیابی تحلیل، و تجزیه کاربرد، فهمیدن، دانش،) شناختی حیطه

 بندیطبقه وردم شناختی، فرآیند بعد در هم و دانش بعد در هم( کتاب کل یکبار و هافصل تفکیك) به هاتمرین و هاکالس در کار

 است. آمده 9 جدول در آن خالصه. گرفت قرار
 

 بلوم بندیطبقه اساس بر تفکیك به کتاب هایفصل هایسوال درصد و فراوانی .9 شماره جدول
 آفرینش ارزشیابی تجزیه و تحلیل به کاربستن فهمیدن به یادآوری نوع جمالت

 حیطه شناختی
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 10 4 13 5 14 3 43 11 14 3 10 4 فصل اول

 0 0 1 4 43 19 30 13 13 5 4 1 فصل دوم

 4 1 18 3 49 19 91 11 14 5 5 9 سوم فصل

 9 1 14 3 16 1 60 44 5 4 3 9 فصل چهارم

 0 0 14 3 94 3 54 16 3 9 4 1 فصل پنجم

 0 0 0 0 95 10 30 93 5 9 0 0 فصل ششم

 4 1 19 3 13 6 56 11 1 4 4 1 فصل هفتم

 0 0 0 0 96 5 33 13 0 0 0 0 فصل هشتم

 9 6 11 40 94 65 51 135 1 93 3 10 جمع
 

 99 یادآوری،به سطح در نهم ریاضی کتاب اول فصل هایلسوا درصد 93 بلوم شناختی حیطه اساس بر ،9 جدول به توجه با

 93 و ارزشیابی سطح در درصد 95 تحلیل، و تجزیه سطح در درصد 99 بستن، بکار سطح در درصد 95 فهمیدن، سطح در درصد

 حیطه االیب سطوح به کتاب اول فصل هایسوال اکثر که است آن نشانگر هایافته این. هستند آفرینش و خلق سطح در درصد

 خالقیت مسأله، حل تفکر، قدرت و آموزاندانش فکری رشد به مولفین قبول قابل و مطلوب توجه بیانگر که داشته تعلق شناختی،

 هایسوال اکثر که شودمی تفسیر چنین فوق جدول نتایج از مشابه بطور همچنین. باشدمی کتاب اول فصل تالیف در آنها قضاوت و

 مولفین قبول قابل و مطلوب توجه بیانگر که داشته تعلق شناختی، حیطه باالی سطوح به کتاب هفتم و پنجم چهارم، سوم، هایفصل

 جدول به هتوج با. باشدمی هافصل این تالیف در آنها قضاوت و خالقیت مسأله، حل تفکر، قدرت و آموزاندانش فکری رشد به

 ششم فصل در همچنین. است نشده گنجانده کتاب دوم فصل در سوالی هیچ آفرینش و خلق سطح در بلوم شناختی حیطه اساس بر

 آمده ستد به اطالعات این. است نشده مطرح مولفین توسط سوالی آفرینش و خلق و ارزشیابی یادآوری، به سطح در سواالتی

و  مطالب نبود نامتوازن نشانگر و بوده مربوط شناختی حیطه باالی سطح دو به فقط کتاب هایسوال درصد 13 که دهندمی نشان

 هایسوال درصد 54 بلوم شناختی حیطه اساس بر. باشدمی آفرینش و خلق و ارزشیابی مهم طبقه دو به مولفین کافی توجه عدم

 و ارزشیابی فهمیدن، ، سپردن یاد به سطوح در و بوده تحلیل و تجزیه سطح در درصد 21 کاربرد، سطح در کتاب هشتم فصل

 درصد 933 که دهندمی نشان آمده دست به اطالعات این. است نشده گنجانده کتاب هشتم فصل در سوالی هیچ آفرینش و خلق

 طبقه دو به فینمول توجه وعدم مطالب بودن نامتوازن نشانگر و بوده مربوط شناختی حیطه باالی سطح دو به فقط کتاب هایسوال

 .باشدمی آفرینش و خلق و ارزیابی و نقد مهم

 در درصد 1 یادآوردن،به سطح در درصد 4 بلوم شناختی حیطه اساس بر کتاب کل هایسوال تالیف در ،9 جدول به توجه با

 در درصد 2 و ارزشیابی سطح در درصد 99 تحلیل، و تجزیه سطح در درصد 29 بستن، بکار سطح در درصد 39 فهمیدن، سطح



 ... با نهم پایه ریاضی درسی کتاب محتوای تحلیل ____________________________________________________________

 

 باشدمی خوب سوال یك خصوصیات به مولفین توجه و مطالب بودن متوازن از نشان هایافته این. است بوده آفرینش و خلق سطح

 حسوبم کتاب ضعف نقاط از شودمی شامل را کتاب سواالت نصف از بیش که کاربرد حیطه به سواالت از درصد 39 تعلق البته

 حل ر،تفک قدرت مطلوب رشد در را فراگیر و گرددنمی محسوب شناختی حیطه باالی سطوح از سطح این که چرا گرددمی

 .کندنمی یاری قضاوت و خالقیت مسأله،

 

 

 گیرينتیجه

 کمك با و تصاویر و متن بودن فعال میزان رومی ویلیام تکنیك کمك کتاب ریاضی نهم متوسطه اول به پژوهش، این در

نتایج  به توجه با .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت کتاب سواالت شناختی هایحیطه به توجه میزان بلوم شناختی حیطه سطوح

 عدد رومی، این ویلیام تکنیك طبق آمد. بدست 1/3 نهم ریاضی کتاب متن درگیری ضریب حاصل از سوال اول پژوهش،

 و حقایق حجم از الزم است ،تر شدن این ضریب برای مطلوب است. شده نوشته فعالی شیوه به کتاب متن است که آن بیانگر

 .شود استفاده فعال هایروش از آنها جهت ارائه و شود کاسته کتاب، مفاهیم

 است. 41/9شده برابر  محاسبه تصاویر درگیری ضریب نتایج حاصل از سوال دوم پژوهش حاکی از آن است که همچنین

 بودن باال رومی قرار دارد. ویلیام تکنیك در تقریبا در انتهای حد مجاز کتاب تصاویر که دهدمی نشان درگیری ضریب این

 داشته، ذهنی درگیری به نیاز کتاب، در مورد استفاده تصاویر اکثر که است دلیل این به ریاضی تصاویر کتاب درگیری ضریب

 است. ارائه شده فعال صورت به تصاویر و اشکال ریمگینتیجه می پس اند.شده گنجانده درسی، کتاب در فعالیت منظور انجام به

 39 فهمیدن، سطح در درصد 1 یادآوردن،به سطح در درصد 4 بلوم حیطه به باتوجه کتاب، هایتمرین سطوح خصوص در

 آفرینش و خلق سطح در درصد 2 و ارزشیابی سطح در درصد 99 تحلیل، و تجزیه سطح در درصد 29 بستن، بکار سطح در درصد

 توجه مورد میزان برابری به حیطه شناختی بلوم هایمولفه که است داده نشان هامولفه فراوانی از حاصل هاییافته .است بوده

 کمتری توجه مورد هامولفه از برخی مقابل در است شده بیشتری توجه هامولفه سایر نسبت به هامولفه از برخی د.نگرفتن قرار

 گرفتند. قرار

 کتابهای محتوای تحلیل زمینه در که 9913کیوان در سال  تحقیقات نتایج با در مقایسه حاضر تحقیق از آمده دست به نتیجه

و کیوان  کندبجز در بخش متن کتاب )که تحقیق حاضر آن را فعال ارزیابی می گرفته انجام تکنیك ویلیام رومی مبنای بر درسی

 باشد.بی کرد(، در بقیه موارد تقریبا همسو می( ارزیا1/9آن را مقداری بیشتر از حد مجاز )یعنی 

رات اعمال شده های آموزشی تغییبا توجه به تغییرات رویکرد آموزشی و با توجه به فرایند های مشارکتی و فعال بودن کتاب

های اناییودر کتب درسی باید به طور هوشمندانه صورت گیرد لذا باید از ارائه مطالب با حجم اطالعاتی سنگین و خارج از ت

ها موجب خستگی ذهن و دلزدگی و کاهش اعتماد به نفس در آموزان پرهیز نمود و با درگیر ساختن بیش از حد آنای دانشپایه

زیر  بنابراین با توجه به مطالب گفته شده پیشنهادهای کاربردی .شودآنان نشویم در کتاب ریاضی پایه نهم این معضالت دیده می

 :شودداده می

کنند و همچنین بر اساس تحقیقات پژوهشی که های درسی با همکاری معلمانی که آن دروس را تدریس مییف کتابتال-

 شود صورت گیرد.در خصوص محتوای کتاب از آنان انجام می

 های فردیدر تدوین کتاب درسی ریاضی مولفان بایستی به مسئله تناسب محتوا با توانایی فراگیران دقت کرده و تفاوت-

 .آموزان بپرهیزندآموزان را در نظر گرفته و از ارائه مطالب با حجم اطالعاتی باال و خارج از توانایی دانشدانش

 .شود حیطه شناختی تأمل باالتر سطوح به تمایل المقدورحتی و حیطه شناختی سطوح توازن به درسی کتب تألیف در-

 .شود فادهاست محتوا ارائه در ملموس و کاربردی های مثال از-

 .کند خالقیت تفکر و به وادار را آموزدانش مطالب، نگهداری و حفظ بر تأکید ضمن که باشد ایگونهبه مسائل انتخاب-
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