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ی ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومیهای علوم تجربی دورههای شیمی کتابمحتوای بخش تحلیل  

 2ابراهیم زارعی کیاسری،  0سحر امیری رودباری

     3/0/0011پذیرش:                                                  22/9/99دریافت:       

 چکیده

ی هی ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی و ارائتجربی دورههای شیمی علومای بخشهدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل محتو

های سشباشد. بر این اساس متون، تصاویر و پرهای درسی میاصالح کتابریزان به منظور بهبود و مطالب و پیشنهادهایی به برنامه

 پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی و روشهای علوم تجربی مورد تحلیل قرارگرفت. روش تحقیق های شیمی کتاببخش

های شیمی ی آماری آن شامل تمام بخشباشد و جامعهرومی می ی آن تحلیل محتوای کمی بر اساس روش ویلیاممطالعه

است. به سبب محدود بودن حجم جامعه، نیازی به صفحه تشکیل شده  40باشد که از ی ابتدایی میهای علوم تجربی دورهکتاب

ی اسبهبرای مح است.وتحلیل قرار گرفته  ی آماری انتخاب شده و مورد تجزیهی محتوا به عنوان جامعهگیری نبوده و همههنمون

باشد که به می 47/1و  4/1است و ضریب درگیری متن و تصاویر به ترتیب  ضریب درگیری از روش ویلیام رومی استفاده شده

 است. به صورت غیرفعال ارائه شده 7/0ها با مقدار یری پرسشاند و ضریب درگصورت فعال ارائه شده

 .ی ابتدایی، ویلیام رومیتحلیل محتوا، شیمی، علوم تجربی، دورههای کلیدی: واژه
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_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 مقدمه

یافتگی ههای توسعباشد، یکی از شاخصبا توجه به اینکه در عصر حاضر تکنولوژی با سرعت چشمگیری در حال پیشرفت می

های ی افراد جامعه می باشد. آموزش علوم و فناوری یکی از پایهجامعه کیفیت یادگیری علوم و سطح سواد علمی و فناورانه

های مادی پرورش است که تأثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه واساسی آموزش 

ترین دست آوردهای آموزش علوم در مدارس، تربیت افرادی است که است. از مهممشخص شده و معنوی یک جامعه به خوبی 

 .0(0999دارای معلومات و آگاهی های الزم هستند تا بتوانند منطقی فکر کرده و آگاهانه تصمیم بگیرند )هارلن، 

س را با است که معلم فرایند تدرینظام آموزشی فعلی کشور، یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن منحصر به کتاب درسی 

اب گیرد. در حقیقت کتهای درسی انجام میها برمبنای محتوای کتابهای تحصیلی و آزموندهد و انواع ارزشیابیآن انجام می

اساس ها و تجارب یادگیرندگان برآید که فعالیتهای آموزشی سند مکتوب و مدون تعلیم و تربیت به شمار میدرسی در نظام

و  آموزان را به چالش فکری بکشانندتوانند دانشهای درسی مطلوب باشند میشوند. پس اگر محتوای کتابسازماندهی می آن

 (.0327گو باشند )آقازاده، نیازهای عصر جدید را پاسخ

گیری و دتربیت کودک و تکوین شخصیت کودک دارد. به همین دلیل یاوی ابتدایی نیز نقش بسیار مهمی در تعلیم دوره

سازد. تحلیل محتوا روشی است که محتوای فعال در این دوره بسیار مهم است و این موضوع اهمیت تحلیل محتوا را روشن می

های ریزان به کمک آن نقاط ضعف و قوت کتاب های درسی را مشخص کنند. این تحلیل به برنامه ریزان و مؤلفان کتاببرنامه

ی پیشرفت های درسی دقت بیشتر نمایند تا ضمن تسهیل یادگیری، زمینهاب محتوای کتابکند تا هنگام انتخدرسی کمک می

 (.0320آموزان را فراهم آورند )یارمحمدیان، تحصیلی دانش

ناآشکار و "باشد که اغلب بخش کتاب درسی عالوه بر ابعاد ظاهری و جنبه های کمی، متضمن مفاهیم و ابعاد کیفی نیز می

بخش "دهد. به اعتقاد برخی از صاحبنظران، این بخش از کتاب بسیار مهمتر و مؤثرتر از را تشکیل می  "زشیپنهان محتوای آمو

رضه ترین تعبیر از تحلیل محتوا را عترین است و مناسبهای کیفی تحلیل محتوا نزدیکآن است و به روش "آشکار و ظاهری

دمدت های کیفی، اثرات کوتاه و بلنی تالش دارند با به کارگیری روشهای درسگران کتابنماید. در واقع محققان و تحلیلمی

بینی فراگیران و آموزگاران مورد شناسایی ها و نهایتا جهانها، خودپندارهها، بینشمتون آموزشی را در چارچوب ادراکی، ارزش

 (.0391و تجزیه و تحلیل قرار دهند )حسن مرادی، 

ی نامهها و ساختار محتوا با اهداف برها و متون برنامه و یا مقایسه پیامی محتوای کتابتحلیل محتوا، روش منظم عینی و کم

آموزان تواند ارتباط بین برخی از مشکالت یادگیری دانشهای درسی می(. تحلیل محتوای کتاب0321درسی است )یارمحمدیان، 

ده شوند تا های درسی گنجانی درسی به شکل مناسبی در کتابدرسی را آشکار نماید و کمک کند که مفاهیم برنامهی با برنامه

. از اصول کلی آموزش، شرکت فعال یادگیرنده در امر 2(2101آموزان فراهم گردد )دگبی، ی پیشرفت تحصیلی دانشزمینه

فانه امروزه متأسهای درسی درگیر شود و واکنشی فعال از خود نشان دهد، یادگیری است به نحوی که بتواند با محتوای کتاب

ف اول ها، انتقال اطالعات حراند و در اکثر کتابباشد کم شده هایی که درآنها به حل مسائل و یادگیری فعال توجه شدهکتاب

« ، متفاوت است.سازد، پیشرفت از نظر کیفیتر نمیزند. طبق نظر پیاژه، دانستن اطالعات بیشتر، تفکر کودک را پیشرفتهرا می

تواند میزان درگیری فعال یادگیرنده را در جریان یادگیری تعیین نماید، روش ویلیام رومی است هایی که مییکی از روش

 (.0320)بیابانگرد، 

رومی در تحلیل محتوای یک کتاب درسی میزان درگیرکردن فراگیر با موضوع و متن درس)محتوای فعال و در مقابل 

ارد های کتاب و تصاویر تأکید دهای متن و پرسشاست. وی در این شیوه روی جملهه غیرفعال( را مورد بررسی و تحلیل قرار داد

                                                           
1 Harlen 
2 Degbey 



 ...های علوم تجربیهای شیمی کتابمحتوای بخش تحلیل ____________________________________________________________
 

 

های لفظی، آن دسته از دانش و اطالعاتی است که به نماید. مقصود از جملهتفکیک می« درکی»و « لفظی»و آنها را به دو نوع 

ل، دون آنکه فراگیر در آن دخل و تصرفی نماید. در مقابدهد، بواسطه، معلوماتی را در اختیار فراگیر قرار میصورت مستقیم و بی

ست پیدا های تازه دشود که با درگیر و فعال کردن ذهن، فراگیر به یافتههایی گفته میهای درکی، به آن دسته از جملهجمله

ها فراگیر این گونه جملهاست، در کند که خود در آن نقش پویایی داشته و مطالب را صرف یادگیری و به یادآوری نیاموخته می

تا  آمیزدهم میها و تجارب قبلی دراش را با مجموعه دانستههای تازههای خود واقف است و دانستهبه اهمیت و کاربرد دانسته

 شد )جعفری هرندی و ای موجب یادگیری با ثبات خواهدای یکپارچه )طرح مفهومی( برای او ایجاد شود. چنین شیوهمجموعه

 (.0321ن، همکارا

مطابق مطالب فوق به جهت اهمیت بسیار زیاد محتوای کتاب درسی در آموزش یادگیرندگان، هدف از انجام این پژوهش 

ی ربی دورههای علوم تجهای شیمی کتابشود آیا محتوای بخشباشد که طبق روش تحلیل محتوای ویلیام رومی بررسی این می

 کند؟در یادگیری درگیر می آموزان را به طور فعالابتدایی دانش

 

 ی تحقیقپیشینه

 است. اما مقاالت متعددی با موضوعات ای با این عنوان تاکنون نوشته نشدهاست مقالهبا توجه به مطالعاتی که انجام شده

تدایی ابی های علوم تجربی دورهمحتوای کتاب نزدیک به موضوع این مقاله وجود دارند که با روش ویلیام رومی به تحلیل

 باشند.اند که به طور مختصر به شرح زیر میپرداخته

ت گیری شده اسدر مورد کتاب های علوم تجربی انجام یافته است چنین نتیجه 0321در تحلیلی که توسط حج فروش در سال

آموزان را در شهایی که دانها و فعالیتی پرورش مهارتها، وجود پرسشکه وجود پیشنهادهای مبنی برطرح مطالبی درباره

 هایی که یافتن پاسخ و حل آنها مستلزم به کارگیریها یا فعالیتهای مبهم و خالقیت برانگیز قرار دهد، وجود پرسشموقعیت

ی از این ی نیاز به مطالبمراحل کاوشگری پژوهش و حل مسئله، تفکر نقاد، تفکر واگرا و پردازش اطالعات باشد، نشان دهنده

 درسی علوم تجربی ابتدایی است. هایقبیل در کتاب

ی ششم ابتدایی بر اساس روش ی خود به تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایهدر مقاله0390کریمی وهمکاران درسال

مورد توجه  «هامتن، تصاویر و پرسش»ی آموزان در سه مؤلفهویلیام رومی پرداختند. بر اساس این تحلیل ضریب درگیری دانش

ی محتوای کتاب به عنوان نمونه در نظرگرفته شد و نتایج نشان داد که متن و تصاویر به ترتیب با ضریب ست. همهقرار گرفته ا

لی حا سازد. دری اکتشاف و پژوهش و عمل فعاالنه آنان را فراهم میبه صورت فعال ارائه شده اند و زمینه 84/1و  28/1درگیری 

 اند.یرفعال ارائه شدهبه صورت غ 0ها با ضریب درگیری که پرسش

ای تحت عنوان بررسی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی به روش در مقاله 0397بابارحمتی وهمکاران درسال 

، تصاویر با ضریب 97/1به این نتایج دست یافتند که متن کتاب با ضریب درگیری  0397-0390ویلیام رومی در سال تحصیلی 

 ی فعال قرار دارند.در محدوده 17/0ها با ضریب درگیری و پرسش 22/1درگیری 

ای با عنوان تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی و فرمول خوانایی فرای که در مقاله

تدایی م تجربی پنجم ابی آماری کل کتاب علواست با توجه به اینکه جامعهانجام گرفته0397توسط رحیم زاده وهمکاران در سال 

، متنی پویا و 97/1است که متن کتاب با ضریب درگیری های آماری به این نتایج دست یافته شده دادهباشد از تجزیه و تحلیلمی

فعال و پویا در نظر گرفته  14/0دارد و همچنین تصاویر کتاب با ضریب درگیری باشد و دانش آموزان را به فعالیت وامیفعال می

 شوند.می
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ی خود به تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی با تکنیک ویلیام در مقاله0398کمال پور و همکاران در سال 

درصد  27درصد کل محتوای این کتاب غیرفعال و  88رومی پرداختند. بر اساس تحلیل انجام شده به این نتیجه دست یافتند که 

 است. ی بودهدرصد این کتاب خنث 9فعال و 

ای تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی بر اساس تکنیک در مقاله 0394گلیج و همکاران در سال 

است. در این مطالعه  ی مورد مطالعه در این پژوهش کتاب علوم سوم ابتدایی بودهویلیام رومی به مطالعه پرداختند. جامعه

از منظر روش  88/1و تصاویر با ضریب درگیری  89/1، متون با ضریب درگیری 4/1یب درگیری های کتاب درسی با ضرفعالیت

ریزی آموزشی فراهم آموزان در چهارچوب اهداف برنامهو تحلیل ویلیام رومی فعال بوده و زمینه را برای یادگیری ذهنی دانش

 کند.می

 های تحقیقپرسش

 ت؟ی ابتدایی تا چه حد اسهای علوم تجربی  دورههای شیمی کتابمتن بخش ی ارائه فعال درمیزان به کارگیری شیوه-0

 ه حد است؟ی ابتدایی تا چهای علوم تجربی دورههای شیمی کتابی ارائه فعال در تصاویر بخشمیزان به کارگیری شیوه -2

ابتدایی تا  یهای علوم تجربی دورههای شیمی کتابها بخشها و پرسشی ارائه فعال در فعالیتمیزان به کارگیری شیوه -3

 چه حد است؟

 روش تحقیق

ی ابتدایی دوره تجربیشیمی علوم هایبخش ی آن تحلیل محتوای کمیپژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی و روش مطالعه

 ی ابتداییورهتجربی دهای علومهای شیمی کتابی آماری آن شامل تمام بخشباشد. جامعهبر اساس روش ویلیام رومی می

وم ی دوم، فصل ستجربی پایهی اول، فصل دوازدهم و سیزدهم علومتجربی پایههای دهم و یازدهم علومباشد که شامل فصلمی

سوم  ی پنجم و فصل دوم وی چهارم، فصل دوم علوم تجربی پایهتجربی پایهی سوم، فصل دوم علومتجربی پایهو چهارم علوم

 است. باشد، تشکیل شدهصفحه می 40ی ابتدایی که شامل شم دورهی شعلوم تجربی پایه

ی آماری انتخاب شده و مورد تجزیه و ی محتوای جامعهگیری نبوده و همهبه سبب محدود بودن حجم جامعه نیازی به نمونه

 است.تحلیل قرار گرفته 

که به صورت استاندارد وجود دارد. تجزیه و تحلیل  بندی استها در روش ویلیام رومی سیستم مقولهگیری دادهابراز اندازه

تن، های درسی ابتدا محتوا را به سه قسمت مشود. ویلیام رومی برای تحلیل محتوای کتاببر اساس فرمول ویلیام رومی انجام می

ک کتاب ی زمانی یکند. از نظر ویلیام رومهایی را تعریف میکند و سپس برای هر قسمت مقولهها تقسیم میتصاویر و پرسش

 .0(0982باشد )رومی،  7/0تا  0/1درسی فعال است که ضریب درگیر آن 

های مقوله یی غیرفعال، طبقهی فعال، طبقهنماید: طبقهها، مقوله را به سه طبقه تقسیم میویلیام رومی در طبقه بندی مقوله

 خنثی.

 کلی با یادگیری و آموزش درگیر است و  های علمی و به طورهای فعال، دانش آموز با فعالیتدر طبقه

 شود.می های فعال گفتهدهند به آنها مقولهچون مستلزم فعالیت فراگیر است و یادگیری فعال را ارائه می

 ه روی هایی کباشد و کتابهای علمی به معنی واقعی نمیهای غیرفعال دانش آموز مشغول فعالیتدر  طبقه

 بود.های غیرپژوهشی خواهند تابها تأکید نمایند، کاین مقوله

                                                           
1. Rummy  



 ...های علوم تجربیهای شیمی کتابمحتوای بخش تحلیل ____________________________________________________________
 

 

 هایی هستند که نقش مهمی در ارزشیابی و تحلیل کمی کتب و متون درسی ایفا های خنثی مقولهمقوله

 توان از آنها صرف نظر نمود.کنند و بنابراین در ارزشیابی مینمی

 ای غیرفعال به دستههای فعال بر تعداد مقولهآموزان نیز از تقسیم تعداد مقولهضریب درگیری دانش 

 آید.می

 

 ارزشیابی متن

است  هی ابتدایی مورد بررسی قرار گرفتهای علوم تجربی دورههای شیمی کتابهای بخشبه منظور ارزشیابی متن، تمام متن

 های زیر قرار داده شد.و هرکدام در یکی از مقوله

A) جام پذیرفته آموز انفرد دیگری غیر از دانشی بیان حقیقت: بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که به وسیله

 است.

B) بین  ی ارتباطها(: نظرات ارائه شده توسط نویسندگان کتاب دربارهبیان نتایج با اصول کلی)تعمیم

 مفروضات و موضوعات مختلف.

C) شود.هایی که برای توصیف و تشریح یک واژه یا اصطالح آورده میتعاریف: جمله 

D) ی مؤلف داده شده است.شده و پاسخ آن ها بالفاصله به وسیله دههایی که در متن آورپرسش 

E) آموز برای پاسخ به آنها مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل نماید.کند دانشهایی که ایجاب میپرسش 

F) آموز خواسته شده که نتایجی را که خود او به دست آورده است، بیان نماید.از دانش 

G) که آزمایشی را انجام داده و نتایج حاصل از آن را تحلیل نماید و یا اینکه مسائل آموز خواسته شده از دانش

 عنوان شده را حل کند.

H) شود.آموزان ارائه میهایی که پاسخ آنها در متن نیامده است و برای جلب توجه دانشپرسش 

I) کلی جمالتی که  آموزان تصاویر یا مراحل انجام یک آزمایش را مورد مالحظه قرار دهند. به طوردانش

 گیرد.های فوق نگنجد، در این مقوله جای میدر هیچ کدام از مقوله

(، E( ،)Fهای)آیند و مقولههای غیرفعال به حساب می( جز مقولهD( و)A( ،)B( ،)Cهای)گانه فوق، مقولههای دهاز مقوله

(G( ،)Hجز مقوله )گردند. مقولههای فعال قلمداد می( ی آخر یعنیIاز ) های خنثی است که نقش مهمی در ارزیابی کتاب مقوله

 توان از آن در امر ارزشیابی و تحلیل، چشم پوشی و صرف نظر کرد.ندارد و بنابراین می

 های مختلف     های کتاب درسی در مقولههایی از جمله. نمونه0جدول 

 مقوله جمله صفحه پایه

 A طبیعت همواره در حال تغییر است. 00 پنجم

 C نامند.ی هر جسم را جرم آن جسم میی تشکیل دهندهمقدار ماده 32 سوم
 A شود.گیری مقدار مایعات از واحدی به نام لیتر استفاده میدر زندگی روزمره برای اندازه 29 سوم
 D های ماده می توانند به یکدیگر تبدیل شوند؟آیا حالت 27 سوم
 A شود که مواد تغییر حالت دهند.گرما باعث می 22 دوم
 F ( فیزیکی است یا شیمیایی؟8( و )0های )تغییرهای انجام شده، در هریک از مرحله 04 ششم

 B ها را روی هم ریختید، یک مخلوط تهیه کردید.ها و تیلههنگامی که شما مقداری ماسه، مهره 4 چهارم

 E کند؟آیا هوا به جانوران هم کمک می 82 اول
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 ها و تصاویرارزشیابی شکل

ت و هر ی ابتدایی مورد بررسی قرارگرفهای علوم تجربی دورههای شیمی کتاببرای ارزشیابی تصاویر تمام تصاویر بخش

 های زیر دسته بندی شده است.از تصاویر در یکی از مقوله

A) .تصویری که از آن برای تشریح موضوع خاصی استفاده شده است 

B) آموز می خواهد با استفاده از موضوعات داده شده، فعالیت یا آزمایشی انجام دهد.شتصویری که از دان 

C) ی جمع آوری وسایل یک آزمایش آورده شده است.تصاویری که برای تشریح شیوه 

D) .تصویری که در هیچ کدام از مقوله های فوق نگنجد 

 های خنثی هستند.مقولهD وC های باشند و مقولهفعال می Bی غیرفعال و مقوله Aی های چهارگانه فوق مقولهاز مقوله

 های مختلفهایی از تصویرهای کتاب درسی در مقوله. نمونه2جدول 

 مقوله تصویر صفحه پایه

 29 سوم

 

A 

 21 ششم

 

B 

 22 دوم

 

C 

 03 چهارم

 

D 

 

 هاارزشیابی پرسش

، گریها در قالب فکر کنید، گفت و گو کنید، کاوشینهای مربوط به تمام تمرها در این بخش، پرسشبرای ارزشیابی پرسش

 های زیر جای گرفت.مورد ارزشیابی قرار گرفت و در یکی از مقوله جمع آوری اطالعات، آزمایش کنید و فعالیت

A) توان یافت.پرسشی که پاسخ آن را مستقیم از کتاب می 

B) .پرسشی که پاسخ آن مربوط به نقل از تعاریف است 
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C) گیری در موردهای خود در درس جدید و نتیجهآموز از آموختهپاسخ به آن، باید دانش پرسشی که برای 

 مسائل جدید استفاده کند.

D) آموز خواسته شده مسئله به خصوصی را حل نماید.پرسشی که در آن از دانش 

 های فعال قرار دارند.ی مقولهدر دستهD و  Cهای های غیرفعال و مقولهی مقولهدر دسته Bو  Aهای بندی فوق مقولهدر طبقه

 های مختلفهای کتاب درسی در مقولههایی از پرسش. نمونه3جدول 

 مقوله هاپرسش صفحه پایه

 A کنید؟ای استفاده میی خود از چه وسیلهشما برای گرم کردن خانه 48 اول

 B آیا گردو، کشمش و پسته مواد جامد هستند؟ به چه دلیل؟ 28 دوم
 C کند؟سوزد چه تغییری میقتی چوب کبریت میو 02 پنجم
 D نند؟کتر درست میهای نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی ضخیمچرا کیسه 22 ششم

سیم شد. های غیرفعال تقهای فعال بر مجموع مقولهدرگیری با متن،سواالت و تصاویر، مجموع مقولهضریب به منظور محاسبه

اند و فعالیت مناسب صورت متعادل مطالب را ارائه دادهداند که بههایی میرا مخصوص کتاب 7/0و  0/1 رومی محدودهویلیام

 .(0391داند)رسولی، را درگیری بیش از توان می 7/0تر را غیرفعال بودن و باالتر ار ی پایینهمراه دارد؛ و محدوده فراگیر را به

 

 های پژوهشیافته

 های علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومیهای شیمی کتابهای بخش: توزیع فراوانی متن0جدول 

پایه
صل 

ف
صل 

عنوان ف
 

A B C D E F G H 

ی 
جمع مقوله ها

فعال
 

ی 
جمع مقوله ها

غیرفعال
 

ی
ب درگیر

ضری
 

 01 اول
در اطراف 

 ما هوا وجود دارد
3 1 1 1 1 2 2 0 7 3 0/0 

 00 اول
دنیای سرد 

 و گرم
01 01 0 0 2 01 0 0 04 22 44/1 

 02 دوم

برای 

جشن آماده             

 شویممی

3 7 3 1 0 0 8 2 03 00 02/0 

 03 دوم
بعد از 

 جشن
1 0 1 1 0 0 2 0 00 0 00 

 3 سوم
مواد 

 اطراف ما
03 1 0 2 2 0 2 2 4 09 38/1 

 0 سوم
-اندازه

 گیری مواد
0 0 1 1 0 0 1 1 2 7 0/1 

 2 چهارم
ها مخلوط

 در زندگی
04 7 0 2 2 0 2 0 9 27 38/1 

 2 پنجم
ماده تغییر 

 می کند
01 2 2 1 0 0 0 0 0 00 22/1 

 2 ششم
سرگذشت 

 دفتر من
02 8 1 2 2 0 0 0 00 21 4/1 

 3 ششم
ی کارخانه

 سازیکاغذ
2 3 1 1 1 2 4 0 01 00 9/1 

 4/1 031 92 مجموع
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ی سوم، فصل پایه 0ی دوم، فصل پایه 02ی اول، فصل پایه 00و  01های (، ضریب درگیری متن فصل0براساس نتایج جدول )

توانند فراگیران را در یادگیری دهد این فصول فعالیت محور هستند و میباشد که نشان میمی 7/0تا  0/1ی ششم بین پایه 3و  2

 کمتر می باشد که نشان  0/1از ی پنجم پایه 2ی چهارم و فصل پایه 2ی سوم، فصل پایه 3درگیر کنند، ولی ضریب درگیری فصل 

 وره ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی. توزیع فراوانی تصاویر بخش های شیمی کتاب های علوم تجربی د7جدول 

توانند به خوبی فراگیران را درگیر در یادگیری نمایند و همچنین ضریب ها فعالیت محور نیستند و نمیدهد این فصلمی

باشد کتاب برای هر جمله، تصویر یا پرسش از باشد و نمایانگر این موضوع میبیشتر می 7/0ی دوم از پایه 03درگیری فصل 

هایی مفروضات و اطالعات علمی کافی را در اختیار خواهد به فعالیت و تجزیه و تحلیل بپردازد و چنین کتابمی آموزدانش

 شوند.ای فعالیت انجام دهند که غیرفعال محسوب میخواهند به گونهآموزان و فقط از آنها میدانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان فصل فصل پایه
جمع مقوله 

 های فعال

جمع مقوله 

 های غیرفعال
 ضریب درگیری

 00/1 0 9 در اطراف ما هوا وجود دارد 01 اول

 87/1 21 03 دنیای سرد و گرم 00 اول

 72/1 02 4 شویمبرای جشن آماده می 02 دوم

 27/1 02 3 بعد از جشن 03 دوم

 00/0 4 2 مواد اطراف ما 3 سوم

 70/1 00 8 گیری مواداندازه 0 سوم

 82/1 08 01 ها در زندگیمخلوط 2 چهارم

 0 01 01 کندماده تغییر می 2 پنجم

 29/1 09 04 سرگذشت دفتر من 2 ششم

 20/1 03 00 سازیی کاغذکارخانه 3 ششم

 47/1 020 90 مجموع
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ی سوم، پایه 0و  3ی دوم، پایه 02ی اول، پایه 00و  01های (، ضریب درگیری تصاویر فصل7فتن نتایج جدول )با در نظر گر

ی این است که تصاویر این باشد و این موضوع نشان دهندهمی 7/0تا  0/1ی ششم بین پایه 3و  2ی پنجم، پایه 2ی چهارم، پایه 2

کند. اما باشد و فراگیران را وادار به تجزیه و تحلیل تصاویر میی فعالیت محور میی ابتدایهای علوم تجربی دورهفصول کتاب

دهد که تصاویر این فصل فعالیت محور نیستند می باشد و این نشان می 0/1ی دوم کمتر از پایه 03ضریب درگیری تصاویر فصل 

های علوم تجربی های شیمی کتابکل تصاویر بخش توانند به خوبی فراگیران را درگیر یادگیری نمایند. ضریب درگیریو نمی

های علوم تجربی های شیمی کتابدهد تصاویر بخشاست و نشان می 0/1به دست آمده است که بیشتر از  47/1ی ابتدایی دوره

 توانند فراگیران را درگیر کنند.اند و میی فعالی تنظیم شدهی ابتدایی به شیوهدوره

 های علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومیهای شیمی کتابهای بخشتوزیع فراوانی پرسش  .8جدول 

 A B C D عنوان فصل فصل پایه

جمع     

های مقوله

 فعال

جمع      

های مقوله

 غیرفعال

ضریب 

 درگیری

 01 اول
در اطراف ما هوا وجود 

 دارد
1 1 0 0 2 1 2 

 9 1 9 0 7 1 1 دنیای سرد و گرم 00 اول

 02 دوم
برای جشن آماده    

 شویممی
2 1 8 2 2 2 0 

 00 1 00 8 7 1 1 بعد از جشن 03 دوم

 0 1 0 0 3 1 1 مواد اطراف ما 3 سوم

 2/0 7 8 7 0 0 0 گیری مواداندازه 0 سوم

 8/2 3 2 2 8 0 2 ها در زندگیمخلوط 2 چهارم

 00 1 00 0 4 1 1 ماده تغییر می کند 2 پنجم

 0 2 2 7 3 1 2 سرگذشت دفتر من 2 ششم

 8 1 8 2 0 1 1 ی کاغذ سازیکارخانه 3 ششم

 7/0 02 70  مجموع

باشد و همچنین می 7/0های در نظر گرفته شده بیشتر از های تمام فصل(، ضریب درگیری پرسش8های جدول )بر اساس داده

تدایی ی ابهای علوم تجربی دورههای شیمی کتابین است که بخشباشد که نمایانگر امی 7/0ها هم ضریب درگیری کل پرسش

خواهد به تجزیه و تحلیل بپردازند و ها میآموزان قرار دهد از آنبدون اینکه مفروضات و اطالعات علمی کافی در اختیار دانش

ست، ها نیز به صورت غیرفعال ارائه شده اتابای فعالیتی را انجام دهند. از نظر ویلیام رومی، این کخواهند به گونهها میفقط از آن

 شود.طلبد و به اطالعات کافی و شرایط فراگیران توجه نمیزیرا فعالیت زیادی می

  

 گیرینتیجه

شوند و در آموزش تمام افراد کتاب درسی محور قرار آموزان محسوب میهای درسی رکن اصلی در آموزش دانشکتاب

 آموزان ارتباط نزدیکی دارند وی دانشهای علوم تجربی به سبب اینکه با زندگی روزمرهکتابشود. از آنجایی که می داده

 آیند.های درسی بسیار مهمی به شمار میتوانند برای آنها کاربرد زیادی در زندگی داشته باشند، جز کتابمی

ده است ی ابتدایی پرداخته شبی دورههای علوم تجرهای شیمی کتاببه همین سبب در این پژوهش به تحلیل محتوای بخش

ها از منظر فعال یا غیرفعال بودن دانش آموزان در امر یادگیری مورد بررسی قرار ها این بخش از کتابها، تصاویر و پرسشتا متن

 گیرند.

های های شیمی کتابهای بخشدر این پژوهش طبق نتایج و محاسبات حاصل از الگوی ویلیام رومی ضریب درگیری متن

باشند که نشان می 7/0تا  0/1بدست آمده است که در محدوده  47/1و ضریب درگیری تصاویر  4/1ی ابتدایی علوم تجربی دوره

و همچنین  شودآموزان ایجاد میباشند و جریان فعال یادگیری برای دانشها و تصاویر فعال میباشد که این متنی این میدهنده

 7/0تا  0/1ی می باشد که از محدوده 7/0ی ابتدایی های علوم تجربی دورههای شیمی کتابها بخشضریب درگیری پرسش
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باشد که در ها نمایانگر این موضوع میشود. این مقدار ضریب درگیری برای پرسشبیشتر است و غیرفعال در نظر گرفته می

ار دهند و به نسبت حجم مطالبی که در اختیزان قرار نمیآموی ابتدایی اطالعات کافی در اختیار دانشهای شیمی علوم دورهبخش

شود و به میزان آنچه که آموزان پرسیده میها از دانشهای فراتر از مطالب در این بخشگیرد، پرسشآموزان قرار میدانش

آموزان خواهند دانشیها مشود و فقط به نحوی از طرح این پرسشآموزان توجه نمیاند و اطالعات دانشآموزان آموختهدانش

 آموزان به علت عدم داشتن اطالعاتگردد که دانشها سبب میگونه پرسش را وادار به فعالیت کنند؛ در صورتی که طرح این

 ها دچار یأس و ناامیدی شوند و روند تحصیلی و پیشرفت آنها با مشکل مواجه شود.کافی و عدم توانمندی در پاسخ به این پرسش

 آموزان را به سمتآموزان باشد و دانشای طراحی شود که کتاب درسی راهنمای دانشامه درسی باید به گونهمحتوای برن

آنها فراهم  یآموزان نسبت به یادگیری برانگیخته شوند و زمینه پژوهش و عمل فعاالنهیادگیری و فهم مطالب هدایت کند و دانش

 عات ترغیب شوند.آموزان به علم اندوزی و کسب اطالگردد و دانش
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