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 چکیده  

کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم مقطع متوسطه اول و همچنین بررسی پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان درگیری فعال فراگیران با محتوای تاریخی 
سطوح یادگیری سؤاالت کتاب بر اساس حیطۀ شناختی بلوم صورت گرفت. پژوهش، با روش تحلیل محتوا در دو بخش انجام شد. در بخش اول 

انجام  های پایان فصللی متن، نمودار و تصاویر و پرسشروش و تکنیک ویلیام رومی و بر اساس ضریب درگیری ذهنی دانش آموزان در سه مؤلفۀ اص
سطحی طبقه بندی  6مند بودن کتاب نیز مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم سؤاالت موجود در کتاب در جدول پذیرفت. همچنین میزان فعالیت

محتوای بخش تاریخ کتاب  مطالعات اجتماعی پایۀ  ،بلوم به روش کمی قرار داده شد و میزان فراونی و درصد هر سطح سنجیده شد. جامعه آماری
صفحۀ متفاوت برای هر مؤلفه(  و در طبقه  02گیری تصادفی )انتخاب نهم بود که برای بررسی میزان فعال بودن محتوا در تکنیک رومی به روش نمونه

و مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. نتایج حاکی از آن  انتخاب 0391-99های موجود در کتاب چاپ سال تحصیلیتمام سؤاالت و فعالیت ،بندی بلوم
 .بود 00/2و با نمودارها و تصاویر 60/2و با پرسش ها  20/2در محتوای کتاب مطالعات پایۀ نهم میزان درگیری دانش آموزان با متن کتاب  که است

تاب غیرفعال نگاشته شده است و در سایر محورها اگر است. به عبارتی متن ک 02/0مند بودن کتاب در این محور همچنین ضریب درگیری فعالیت
اما  نتایج از کمترین میزان  شاخص درگیری ذهنی  برخوردار است. در تحلیل  ؛استاندارد است  0/0تا  0/2دست آمده بین ه چه ضریب درگیری ب

در سه سطح پایین بلوم قرا  26/66درس با میانگین  های درونمحتوای سؤاالت در مبحث طبقه بندی بلوم نتایج نشان می دهد که سؤاالت  فعالیت
در سه سطح پایین طبقه  33/12ها با میانگین در سه سطح باال قرار دارد و سؤاالت کاربرگه 92/92با میانگین  «به کارببندیم»بخش دارد، سؤاالت 

  های یادگیری فراگیران نشانه گیرد.ا  در سنجش مهارتبندی بلوم قرار دارد. به نظر می رسد کتاب نتوانسته به خوبی سطوح باالی یادگیری ر

  اول، ۀتحلیل محتوا، تکنیک ویلیام رومی، طبقه بندی بلوم محتوای تاریخی، مطالعات اجتماعی، متوسط  گان کلیدی:ه واژ 

 

                                                           
 heidari@gmail.com6faride. سنندج 1دبیر مطالعات اجتماعی متوسطه اول، ناحیه  -1 

 heidari@gmail.com5sadiye. دبیر مطالعات اجتماعی متوسطه اول، شهرستان کامیاران -2 

 gmail.com3663mahtabasadi@ دانشجوی دبیری مطالعات اجتماعی دانشگاه شهید باهنر همدان -3 



 52                           شناختی بلوم ۀم رومی و حیطتحلیل محتوای  تاریخی کتاب مطالعات  اجتماعی پایۀ نهم  بر اساس تکنیک ویلیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

تر  نوشتن به منظور حفظ و انتقال دانش بیش .آموزشی کتاب بوده است هایترین رسانهترین و کلیدییکی از مهم ،اعصار گذشته تا به امروز از
و  اند و انتقال علمهای آموزشی بسیار زیاد شدهشد. امروزه اگر چه رسانهدر کتاب ها صورت می گرفت و از نسلی به نسل دیگر انتقال داده می

 های کالنهای فکری و خط مشی و سیاستدرسی به خاطر انتقال قالبکتاب های  ،اندتر از گذشته نمودهدانش را برای دانش آموزان متنوع
 ترین عامل یادگیری قلمدادهای فراگیران، موجب شده تا محوریتنها منبع و عنصر کلیدی در ارزشیابی آموخته در جایگاه کشوری و همچنین

عامل  ترینمهم ،درسی رسمی و کتاب ۀ( سبب شده تا برنامهای آموزشی متمرکز )از جمله  در نظام آموزشی کشورماناین امر در نظام .گردد
های درسی به نسبت های آموزشی، آموزش و پرورش به کتابامروزه در اغلب کشورها و تقریبا در تمام نظام»خط مشی آموزش باشد.  تعیین

بیشترین ارتباط را با منبع  ،شود تا دانش آموزانسبب می  مقولهاین   .(023: 0311معروفی و همکاران، «)سایر رسانه ها وابستگی بیشتری دارد
مطالب و مفاهیم مورد نیاز فراگیران در یادگیری و آموزش رسمی به صورت مطالب نوشتاری و تصویری در کتاب  ۀعمد»آموزشی برقرار کنند. 

 .(60: ص 0390و همکاران،  به نقل از دهقانی«)دیگر فعالیت ها و کارهای معلم سمت و سو می دهد ،گنجانده شده و به تبع آن

می  اجرا شده ایفا نقشی کلیدی در کارایی برنامۀ درسی ،های درسیبه زعم مارش و پایورانتا و مانکلود چگونگی سازماندهی محتوا در کتاب
محتوای  ،نبنابرای .کند و به اعتقاد هوی و مینگین و یوهیمن سازماندهی مطلوب آن می تواند پیشرفت تحصیلی فراگیران را همراه داشته باشد

رائه شده وا دارد. مطالب ا ۀر کرده و آنان را به تفکر و تعقل دربارای باشد که دانش آموز را فعاالنه در فرایند یادگیری درگیبه گونه باید کتاب درسی
 های واقعی زندگی قادر به کارگیری آن باشند )همان(.همچنین شامل مطالبی باشد که فراگیران در موقعیت

ای هماهنگ از اهداف، سر هشامل مجموع برنامۀ درسی ؛و کتاب است در روند آموزش در نظام های متمرکز آموزشی برنامۀ درسی نکتۀ مهم
 هابکتاهای تدریس و ارزشیابی تحصیلی اطالق می گردد. حال نکته مهم در به روز کردن و تطبیق محتوای ها و محتوای دروس، روشفصل

 .  گرددقلمداد میبا نیازهای فراگیران و انطباق با زندگی در محیط اجتماعی است که یک الزام آموزشی 

جدید منطبق با نیازهای فراگیران  های درسیباصورت گرفت و منجر به تالیف کت 0392تی که در نظام آموزشی ایران در سال در آخرین تغییرا 
اول با نگرشی اشتراکی و تلفیقی از مطالب دروس تاریخ، جغرافیا و جامعه شناسی )مدنی( در  ۀکتاب مطالعات اجتماعی مقطع متوسط ،شد

ه محور باید با نگرش به س ،گیرندن معنا که فراگیران به عنوان افرادی که اجتماعی شدن را در بستر جامعه فرا میبه ای ؛یک کتاب اجماع گردید
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در جوامع انسانی را فرا گیرند )جامعه شناسی( و شیوه  کنونیزندگی  ۀفضا و مکان )جغرافیا( در زمان )تاریخ( باید آداب و سنن گذشته و نحو
 ،دگیری خالقانهیا ۀصورت خالق و پویا باشد و الزمه یادگیری آن ببایست میکه البته  ببرندبستر در زندگی حال به کار های تعامل را در این سه 

درس در بخش  1ها و راهبردهای آموزشی در کالس و کتاب  درسی است. کتاب مطالعات اجتماعی با ترکیبی از ها، نگرشدگرگونی در روش
یاددهی   –درس در محور جغرافیا سعی دارد با جذابیت بیشتری دانش آموزان را در جریان یادگیری  1تاریخ و درس در محور  1شناسی، جامعه

 درگیر سازد و نقش فعالی را برای آنان پدید آورد.

و  هاصورت هدفمند با تعیین اهداف آموزشی خاص، سر فصله آموزش مطالعات اجتماعی ب ب مطالعات اجتماعی، برنامۀ درسیادر کت
ارزشیابی تحصیلی به خوبی گنجانده و این مهم در مبحث سخنی با دبیران به روشنی بیان شده  ۀهای تدریس و نحومحتوای دروس، روش

معلمان را وا می دارد تا به کنکاش  ،دانش آموزان با محتوای کتاب ۀهای معلمان در هنگام تدریس و نوع مواجهاما در هر صورت چالش ؛است
هایی که برای رسیدن به این مهم وجود دارد، تحلیل بیشتری در معیارهای استاندارد محتوای کتاب برانگیزاند که یکی از روشوجوی و جست

همزاد تعامل اجتماعی انسان با سایر انسان هاست و از  ،سابقه و قدمت تحلیل محتوا»محتواست و معلمان بسیاری به آن روی می آورند. 
لمی ای عار است. تحلیل محتوا به مرور زمان از نوعی تفسیر ابتدایی و آزاد از حرکات و حرف های دیگران به شیوهای طوالنی برخوردسابقه

م دبرای بررسی و ارزیابی متون، اسناد و مدارک مهم اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است و از دیرباز در تفسیر متون مذهبی و تعبیر رویاهای مر
 .(96-96: 0360)صدیق سروستانی، « فته استنیز مورد استفاده قرار گر

شنا یک کتاب درسی مناسب آ ۀهای الزم برای ارائریزان درسی با ویژگیشود تا معلمان و مؤلفان کتب درسی و برنامهتحلیل محتوا باعث می»
 اجزای مطرح شده در قالب ۀباورها و کلیکند تا مفاهیم، اصول و نگرش ها را در جهت بهبود کتاب به کار بگیرند و همچنین کمک میشوند و آن

 اهبرای مثال ممکن است که کتاب درسی نگرش ؛ابی شوندیمقایسه و ارزش های کتاب مورد بررسی علمی قرار گیرد و با هدف برنامۀ درسیدرس
ها تابی محتوای کف عینی و کم  یا حالت هایی را تشویق کند که با اهداف درسی همخوانی نداشته باشد. تحلیل محتوا روش منظم برای توصی

ها و یا اطالعات به صورت منظم و کدگذاری شده به پیام ،است در این روش ها و ساختار محتوا با برنامۀ درسیو متون برنامه و یا مقایسه پیام
  .(06: 0396بانی و همکاران،به نقل از قر«)ی تجزیه و تحلیل بکندصورت کم  ه ها را بشوند که پژوهشگر بتواند آنبندی مینحوی طبقه

وایی محت ،محتوای فعال .از ویژگی های مطلوب کتاب درسی تاکید بر درگیری مستقیم دانش آموزان با مطالب و محتوای درسی می باشد» 
به نحوی که  ؛شرکت فعال یادگیرنده در امر یادگیری است ،است که قدرت تعقل و تفکر را در یادگیرنده شکوفا سازد. یکی از اصول کلی آموزش

ده های که می تواند میزان درگیری فعال یادگیرنهای درسی درگیر شود و واکنش فعالی را از خود نشان بدهد. یکی از روشبتواند با محتوای کتاب
ویلیام رومی یکی از صاحب » .(062، 0392و همکاران،)کرمی  «روش تحلیل محتوای ویلیام رومی است ،را در جریان یادگیری تعیین نماید

ارائه کرده و معتقد است که در  0916در سال  تکنیک های پژوهشی در آموزش علومباشد که وی کتاب خود را با نام نظران تعلیم و تربیت می
بررسی این موضوع است که آیا کتاب  ،آنهدف  و این روش به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب درسی و آزمایشگاهی باید پرداخت

 ۀهدف این است که بسنجیم آیا کتاب به شیو ،آموزان را به طور فعال با یادگیری درگیر می نماید؟ به عبارت دیگردانش ،و یا محتوای مورد نظر
ی اید موضوعات را به صورت اکتشافیا خیر؟ وی همچنین معتقد است که محتوای کتاب های درسی ب؟ فعالی ارائه و تدوین و تنظیم شده است

نتایجی  ،وجود آورد تا او خود به دنبال پاسخ سؤاالتش باشده چنانچه محتوا به گونه ای ارائه شود که روحیه کشف را در فراگیر ب ؛مطرح نمایند
ًا با ارائه نامد و در مقابل محتوایی که صرفکند. او چنین محتوایی را فعال میفعالیت او را برای یادگیری بیشتر تقویت می ،را که به دست می آورد

حسن مرادی، «)کندمحتوای غیرفعال معرفی می ،سپس نتایج و اصول کلی را مطرح می سازدو دانش و اطالعات، حقایق و مفاهیم را معرفی 
0396). 
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 طبقه بندی بلوم

(؛ . دانش )یادآوری0سطح یادگیری می باشد که از پایین به باال عبارت است از: 6شامل  ،شناختیبندی بلوم در حیطهسطوح یادگیری در طبقه»
ها را چنین تعریف توان آنترین تعریف برای هر سطح می. ارزشیابی . در ساده6 ؛. ترکیب0؛ . تجزیه و تحلیل0 ؛. کاربرد3 ؛فهم . درک و2

 کرد:

 زان قادرند اطالعات را به یاد آورند؟دانش یا یادآوری به این معناست که آیا دانش آمو 

 ها را توضیح دهند؟درک و فهم به این معناست که آیا دانش آموزان قادرند مفاهیم و ایده 

 جدیدی به کار ببرند؟ ۀکاربرد  به این معناست که آیا دانش آموزان می توانند اطالعات را به شیو 

 های مختلف یک بخش را از هم تشخیص بدهند؟تتجزیه و تحلیل یعنی آیا دانش آموزان می توانند قسم 

 دیدگاه جدیدی را خلق کنند؟ ،جدید ۀتوانند با یک ایدترکیب یعنی دانش آموزان می 

 یک تصمیم را به طور منطقی توجیه کنند؟ می توانند ارزیابی هم بدین معناست که آیا دانش آموزان 

و طبقه بندی  ها را از هم تفکیکسؤاالت و تمارین با دقت بیشتری نگریست تا بتوان آن ،افعالبرای بررسی این سطح از طبقه بندی از بلوم باید به 
 .(0393رشیدی و همکاران: «)کرد

 کند نشان داد: خص میشدر شکل های زیر به خوبی می توان سطوح یادگیری حیطه شناختی را ترسیم نمود و افعالی که این سطوح را م
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 پژوهش  ۀپیشین

ه بررسی دهد پژوهشگرانی در ایران ببندی بلوم نشان میهای درسی براساس طبقهارزیابی محتوای کتاب ۀمطالعات انجام شده در زمین ۀپیشینبررسی 
مصلی  ؛(2221گردانی) ؛(2202رزمجو کاظم پورفرد)؛ (2202مصلی نژاد) ؛(2220امین) ۀ این افراد عبارتند از:از جمل ؛انداین موضوع پرداخته

اند (. آنان در مطالعات خود به این نتیجه رسیده0392مجاهد و صادقی ) ؛(22020جعفری ) ؛(2200قپانچی، مرادی مقدم و ملک زاده) ؛(2202) نژاد
 یهای سه سطح پایین طبقه بندی بلوم )یادآوری، درک و فهم و کاربرد( نسبت به مهارت های سه سطح باالی این طبقه بندی )تحلیل، ارزیابکه مهارت

 توجه شده است. ، ( به سطح ارزیابی نیز2202اند. با این تفاوت که در پژوهش ریاضی و مصلی نژاد)و ترکیب( چشمگیرتر بوده

  ه ک  ارزیابی محتوایی کتاب های زبان فارسی ) درس های پایه و پایتخت ایران( در چارچوب طبقه بندی تجدید نظر شده بلومدر پژوهشی با عنوان
 هایهای شناختی سطوح پایین تر بلوم بیشتر از مهارتمهارتکه نشان داد ، نتایج صورت گرفت 0393توسط ناصر رشیدی و همکاران در سال 

 کار رفته است. ه بندی بباالی این طبقه
 که  بلوم یت و سطوح باالی حیطه شناختیبررسی میزان انطباق کتاب علوم تجربی سال دوم دبستان با مؤلفه های خالق در پژوهشی دیگر با عنوان

از محتوا فعالیت  %02نتایج پژوهش نشان داده است که حدود  ،صورت گرفته است 0392توسط محمدحسن امیرتیموری و همکاران در سال 
نیاز به  ،های خالقیت-مؤلفه بسیار اندک است و کتاب از نظر توجه به ،شناختی بلوم قرار دارند که این میزان ۀها در سطوح باالی حیطو آزمایش

 بازنگری و اصالحات دارد.
  علی دباغ  که توسط ارزیابی مقابله ای کتب درسی: نمود اهداف یادگیری در کتب ملی و بین المللی آموزش زبان انگلیسی در پژوهشی با عنوان

به عنوان چهارچوب نظری تحلیلی  بلوم یادگیری تجدیدنظرشده اهداف بندی طبقه الگوی ،به چاپ رسیده است 0390و علیرضا صفایی در سال 
 دیبنبقهط بر ساخته مبتنیهای مذکور با استفاده از یک الگوی کدگزاری محققهای کتابمورد استفاده قرار گرفت تا به وارسی تکالیف و فعالیت

 های تفکر مرحله باال کاربستن( و مهارتهکردن و بدرکخاطرآوردن، )به  (LOTS)های تفکر مرحله پایینپرداخته و میزان نمایاندن مهارت بلوم
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(HOTS) کردن( را بررسی نماید. نتایج حاصل از آزمون آماری مجذور کای این موضوع را که مجموعه فور کردن و خلقکردن، ارزیابی)بررسی
ر معناداری بیشتر و باالتر از مجموعه پراسپکت و ویژن های تفکر مرحله باال به طوهای تفکر مرحله پایین و مهارتکارگیری مهارتکرنرز در به

 .دارد، آشکارساختقرار
  ید که توسط فرزاد رادمهر و س یادگیری ریاضی و برنامۀ درسی –طبقه بندی اصالح شده بلوم و کاربرد آن در یاددهی در پژوهشی با عنوان

ندی باستفاده از آن، نقاط ضعیف طبقه ۀبلوم و شیو ۀصالح شدبندی ابقهطضمن معرفی  ،صورت گرفت 0390الهدایی در سال حسن علم
یادگیری و ارزیابی، توسط  -های یاددهیبرای ارتقای شیوه بلوم ۀاصالح شد بندی طبقه سپس کاربردهای گردد.اولیه بلوم معرفی می

مورد بررسی قرار گرفت.  بندیطبقه اینآموزان با توجه به شود. در این پژوهش عملکرد ریاضی دانشچهار سؤال به بحث گذاشته می
ابد یعد دانش، از دانش اولیه به سمت دانش فراشناختی کاهش میآموزان در ب  دهد که عملکرد ریاضی دانشنتایج این پژوهش نشان می

 آموزان دارای ضعف شدید هستند. و در حل مسایل ریاضی مرتبط با دانش فراشناختی، دانش

توان به موارد زیر می  ،های زیادی که در راستای تحلیل محتوا با تکنیک ویلیام رومی پرداخته شده استپژوهش ،اخیر هایهمچنین در طول سال
 اشاره کرد:

  که توسط جاسم ریحانی  از پیامبر اسالم تا پایان صفویه به روش ویلیام رومی 2بررسی و تحلیل محتوای کتاب تاریخ در پژوهشی با عنوان
بررسی  مورد ،های پایان فصل کتابصورت گرفته است، با استفاده از روش ویلیام رومی متن، تصاویر و نمودارها و پرسش 0391در سال 

 ده است.ش ها فعال تنظیمولی از نطر تصاویر و فعالیت ؛آموز با متن ضعیف استها نشان داد که از نظر درگیری دانشقرار گرفته که یافته
   که محمدرضا قربانی و همکاران در سال  تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایۀ دهم بر اساس روش ویلیام رومیدر پژوهشی با عنوان

های آخر فصل و تصاویر و محتوای این دو کتاب در سه قالب متن، پرسش ،اند، با استفاده از روش ویلیام رومیآن را انجام داده0396
وا مورد تحلیل محت ،های تعریف شدهصفحات، با استفاده از مقوله ۀگیری و سرشماری عمومی کلیبدون استفاده از روش نمونهنمودارها 

 های داخل دروس در دو بخش زیست گیاهی و زیست جانوری کامالً دهد که متون و تصاویر و پرسشنتایج نشان می .قرار گرفته است
 غیر فعال نگاشته شده بودند. 

  یران ششم از نظر میزان درگیری فعال فراگ ۀتحلیل محتوای کتاب کار و فناوری، مطالعات اجتماعی، فارسی و قران پایپژوهشی با عنوان در
صورت گرفته است، با استفاده از روش ویلیام رومی محتوای این  0396که توسط مرضیه دهقانی در سال  بر اساس تکنیک ویلیام رومی

مورد تحلیل محتوا  قرار  ،های تعریف شدههای آخر فصل و تصاویر و نمودارها و با استفاده از مقولهتن، پرسشکتاب در سه قالب م 0
ن و آهای مطالعات اجتماعی و قرها فعال و در متون و تصاویر کتابمورد نظر در بخش پرسش هایبادهد کتگرفته که نتایج نشان می

 کتاب کار و فناوری فعال تنظیم شده است.صورت غیرفعال تنظیم شده و در ه فارسی ب
 سط مرضیه که تو التألیف علوم و ریاضی ششم ابتدایی با محتوای کتب جدید یۀمیزان درگیری فعال دانش آموزان پا در پژوهشی با عنوان

ب در سه قالب متن، صورت گرفته است، با استفاده از روش ویلیام رومی محتوای این دو کتا 0390مهر در سال دهقانی و حمیده پاک
مورد تحلیل محتوا قرار گرفت که متون این کتب را فعال  ،های تعریف شدههای آخر فصل و تصاویر و نمودارها و با استفاده از مقولهپرسش

 اند.ها را بسیار فعال و تصاویر را غیرفعال ارزیابی کردهو پرسش
  ه که توسط زهر ول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلومپایۀ ا 0تحلیل محتوای کتاب ریاضی در پژوهشی با عنوان

های تمرین در کالس بر صورت گرفته است، با استفاده از روش ویلیام رومی و همچنین تحلیل بخش 0392کرمی و همکاران در سال 
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رت فعال تنظیم صوه ها بکه متون، تصاویر و پرسش نتایج نشان داد .محتوای این کتاب مورد تحلیل قرار گرفت ،شناختی بلوم ۀاساس حیط
 های کتاب در سطح درک و فهم ارائه گردیده است. همچنین بیشتر تمرین ؛مند طراحی شدهشده و کتاب با کسب ضریب درگیری  فعالیت

اول  ۀکتاب مطالعات اجتماعی متوسطهای دیگری از تحلیل محتوا به بررسی محتوای های گذشته با استفاده از روشاگرچه پژوهشگران در سال 
 اهاند و همچنین با توجه به جستجوبودن آنان با محتوای درسی اقدامی انجام ندادهآموزان و فعالبررسی میزان درگیری ذهنی دانش ۀدر زمین ،اندپرداخته

 آن شدند تا خود به تحلیل محتوا در این زمینه بپردازند.  بر  از این رو پژوهشگران مقالۀ حاضر گردیدپژوهشی یافت ن ،در مقاالت معتبر در این زمینه

 سؤاالت پژوهش 

 در این پژوهش بر آنیم تا برای سؤاالت زیر پاسخی مناسب بیابیم:

 صورت فعال نگاشته شده است؟ه آیا متن و محتوای تاریخی کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم، بر اساس تکنیک ویلیام رومی ب .0
 صورت فعال نگاشته شده است؟ه آیا تصاویر و نمودارهای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم بر اساس تکنیک ویلیام رومی ب  .2
 ه شده است؟صورت فعال نگاشته های( کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم بر اساس تکنیک ویلیام رومی بو کاربرگه هاآیا پرسش های پایانی )به کارببندیم .3
 مند تنظیم شده است؟طالعات اجتماعی پایۀ نهم بر اساس تکنیک ویلیام رومی فعالیتآیا کتاب م .0
 شناختی بلوم قرار دارند؟ ۀهای کتاب مطالعات پایۀ نهم در چه سطوحی از حیطهای پایانی فصول و کاربرگهفعالیت ها و پرسش .0

 روش پژوهش 

نامۀ ی محتوای کتاب و متون برمحتوا یک روش منظم برای توصیف عینی و کم   در پژوهش حاضر، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل
کدگذاری  ،مظها یا اطالعات به صورت منپیام ،در این روش .(0310است)یار محمدیان،  ها و ساختار محتوا با برنامۀ درسیو یا مقایسه پیام درسی

برای تحلیل محتوا در بخش تکنیک   .(0392به صورت کمی تجزیه و تحلیل نماید)دالور: ها را شود که پژوهشگر بتواند آنبندی میو به نحوی طبقه
است. جمله واحد معنادار واقعی و کوچکترین جز تحلیل به شمار « جمله»و واحد ثبت « متن»ویلیام رومی در این پژوهش واحد تحلیل متن، 

شود که در بخش بعدی و در قالب یک های غیرفعال و فعال و خنثی تقسیم میمقوله مقوله وجود دارد که خود به سه قسمت 02در تحلیل متن  .رودمی
 گردد.جدول ارائه می

های اربرگهک»های آخر فصل و «به کار ببندیم»و در بخش پرسش واحد تحلیل « تصویر و نمودارها»واحد تحلیل  ،در بخش واحد تحلیل تصاویر نیز 
است. ویلیام رومی برای ارزشیابی « هاهای درون درسفعالیت»مند بودن، واحد تحلیل در تحلیل فعالیت نیاست. همچن« مرتبط با محور تاریخ 

 02حداقل  ،جمله تعیین کرده است. همچنین برای ارزشیابی تصاویر 20صفحه و تعداد جمالت شمارش شده در هر صفحه را  02حداقل  ،متن
صفحه  02مند بودن های پایانی فصل، و در تعیین ضریب درگیری کتاب در فعالیتپرسش از پرسش 02ها تصویر از کل کتاب و برای ارزشیابی پرسش

 شوند.را از کتاب مد نظر قرار داده است که تمامی این موارد به روش تصادفی انتخاب می

ان کتاب، های پایای پایان فصل و کاربرگهههای درون درس، به کارببندیمها و پرسشهمچنین برای گردآوری بخش دوم پژوهش یعنی بررسی فعالیت
شناختی مورد بررسی قرار  ۀبا طراحی سه جدول در این سه محور به صورت کدگذاری شده افعال استفاده شده در هر سؤال بر اساس سطوح حیط

های شناختی کاربرد سطوح پایین مهارتسطح در نظر گرفته شده که سه سطح دانش، درک و فهم و  6بندی بلوم ، گرفت. برای این جدول بر طبق طبقه
 آیند.  های شناختی بلوم به حساب میشوند و سه سطح ترکیب، تحلیل و ارزشیابی یا قضاوت جزو سطوح باالی مهارتبلوم را شامل می



 13                           شناختی بلوم ۀم رومی و حیطتحلیل محتوای  تاریخی کتاب مطالعات  اجتماعی پایۀ نهم  بر اساس تکنیک ویلیا

 

 گیری آماری و روش نمونه ۀآماری و نمون ۀجامع 

یلی اول که در سال تحص ۀتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم از مقطع متوسطآماری مح ۀجامع در بخش بررسی به روش و تکنیک ویلیام رومی : 
صفحه که شامل تصاویر و یا نمودار  02تصاویر و نمودارها   ۀصفحه، در مؤلف 02 ،متن هر پایه ۀآماری در مؤلف ۀچاپ شده است. نمون 99-0391

های مرتبط با محتوای تاریخی به کار ببندیم های پایان فصل و کاربرگه»فحه از ص 02ها پرسش ۀمورد توجه قرار گرفت. همچنین در بحث مؤلف ،است
 باصفحه از کت 02صفحه انتخاب گردید که جمعًا  02 ،مند بودن کتاب برای هر پایهانتخاب گردید. همچنین در تحلیل ضریب درگیری فعالیت« 

ها مورد توجه و تحلیل محتوا قرار گرفت. روش های پایانی و همچنین فعالیتمطالعات اجتماعی پایۀ نهم در قالب متون، تصاویر و نمودارها و پرسش
 ها انتخاب گردید.صورت تصادفی از محتوای تاریخی کتابه گیری بنمونه

وح های پایان کتاب بر اساس سطهای پایان فصول و کاربرگهرس، به کارببندیمهای درون دسؤاالت و تمام فعالیت در بخش تحلیل محتوای بلوم:
 شناختی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.  ۀحیط

 روایی و پایایی 

از دو  نآ اما برای سنجش اعتبار )روایی( ؛شده در این زمینه استبندی بلوم یک روش اثباتتکنیک ویلیام رومی و طبقه ااگر چه روش تحلیل محتوا ب
درصد از صفحات انتخاب شده  02تربیت نظرخواهی شد که آنان نیز اعتبار آن را تایید کردند و برای سنجش پایایی  تن از متخصصان امر تعلیم و

 دست آمد.ه های تعریف شده، بهمان نتایج در مؤلفه توسط کدگذار دوم دوباره اجرا گردید که تقریباً 

 ها بر اساس تکنیک ویلیام رومی  ساختار پژوهش در تعریف مؤلفه

 بودن واحدهای متنهای مربوط به فعال، غیرفعال و خنثیمقوله – 0جدول 

 توضیحات عالمت اختصاری مقوله 
 

 غیرفعال
 A هم طور ساده و قابل فه حقایق:معرف جمالتی است که حقایقی را بیان می کند یعنی آن دسته از اطالعات یا مشاهدات که ب

 باشد و به تالش ذهنی نیاز نداشته باشد. ارائه شده
B ی کند و از کلماتروابط بین یک سری از حقایق به طور خالصه ارائه می ۀنویسنده نظر خود را دربار ،نتایج: در این جمالت

 توان گفت استفاده شده است.بنابراین، از این رو، در نتیجه و می
C جمالتی که مفهومی را تعریف می کند. ۀتعاریف: کلی 
D ها بالفاصله در متن داده شده استهای که جواب آنپرسش 

 
 فعال 

E گیری و استنباط شخصی است و با کلماتی همچون به نظر شما و ...هایی که مستلزم نتیجهپرسش 
F پرداخته شود.هایی که فراگیران برای پاسخگویی به ان باید به تحلیل اطالعات پرسش 
G له و انجام آزمایش و ...ئها را می خواهد همانند حل مسهایی که اجرا و تحلیل برخی از فعالیتدستوارالعمل 
H هایی که برای ترغیب عالیق فراگیران مطرح می شود و جوابی در متن درس ندارد.پرسش 

 های باالکند و در هیچ یک از مقولهانجام یک فعالیت کمک میهای جمالتی که به خواننده در بررسی شکل و آموزش روش I خنثی
 گنجد. نمی

J های نوآورانه و بدیع پرسش 
 های فعالهای غیر فعال تقسیم بر مجموع مقولهمجموع مقوله  =E+f+g+H / A+B+C+D  ضریب درگیری متن  روش محاسبه
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 نمودارهاهای مربوط به تحلیل واحدهای تصاویر و مقوله -2جدول 

 توضیحات عالمت اختصاری مقوله
الش کند و یادگیرنده برای فهم تصویر نیازی به تمعرف تصاویری است که به طور مستقیم و خیلی دقیق اهداف را توصیف می A  غیرفعال

 دهنی ندارد.
 .اطالعات جانبی برای فهم تصویر استمعرف تصاویر و نمودارهایی است که مستلزم فعالیت ذهنی یادگیرنده و استفاده از  B فعال

شود و از چه وسایلی دهند که برای انجام یک فعالیت چه فرایند و مراحلی طی میمعرف تصاویری است که توضیح می C خنثی 
 شود.استفاده می

D گنجد.کدام از مقوله های باال نمیتصاویری که در هیچ 
ضریب درگیری تصاویر و  ۀروش محاسب

 نمودارها
B/A=         مقوله فعال تقسیم بر مقوله غیرفعال 

                              

 هامقوله های مربوط به تحلیل به کار ببندیم و کاربرگه -3جدول 

 توضیحات عالمت اختصاری مقوله
 

 غیرفعال
A هایی که پاسخ آن در متن هستپرسش 
B مربوط به تعاریفهای پرسش 

 های جدید است.هایی که مستلزم جستجو در موقعیتپرسش C فعال
D کند.ای را حل میلهئهایی که دانش آموز مسپرسش 

 های غیرفعالهای فعال تقسیم بر مجموع  مقولهمجموع مقوله C+d/A+B روش محاسبه ضریب درگیری پرسش ها
 

 مند بودن کتابمیزان فعالیت -0جدول 

          صفحات ۀشمار
          تعداد فعالیت

 ها تعداد صفحات انتخابی تقسیم بر تعداد فعالیت روش محاسبه:
 

 های پژوهش یافته

ت برای الزم به ذکر اس .جدولی طراحی گردید و پس از احتساب فراوانی و درصد به احتساب ضریب درگیری پرداخته شد ،در این بخش برای هر پایه
 قابل درک باشد. ، بیشترمحاسبه هر مقوله سعی گردید تا هر پایه در یک جدول ارائه گردد تا اطالعات

 های متن مطالعات پایۀ نهماطالعات مربوط به  فراونی و درصد مقوله -0جدول 
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ضریب 
 درگیری

جنبه  جمع درصد
 ادبی

J 

 راهنمایی
 
I 

 جلب 
 توجه

H 

حل 
 مساله

G 

نتیجه 
 گیری

F 

تجزیه و 
 تحلیل

E 

پاسخ 
 در متن

D 

 تعاریف
 
C 
 

بیان 
 نتایج

B 

بیان 
 حقایق

A 
 

 
 

 09صفحه  26 3 2 2 0 2 2 2 2 2 32 03.00 /.23
 60صفحه  00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 00 6.06 2
 62صفحه  03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 00 6.06 2

 66صفحه  23 2 2 2 2 2 2 0 2 2 21 02.21 /.23
 12صفحه  32 2 2 2 0 0 2 2 2 2 30 00.90 /.26

 92صفحه  22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 02.02 2
 96صفحه  00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 01 6.19 /.21
 020صفحه  00 2 2 2 0 0 2 2 2 2 06 6.00 /.03

 026صفحه  20 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 02.96 2
  002صفحه 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 9.60 /.0

 جمع کل 222 02 2 2 0 0 2 0 2 2 221 022 ---
ضریب درگیری کل 

20./ 
 درصد  11.09 0.26 2.16 2 2.09 0.60 2.16 2.03 2 2 022

 

 

 اطالعات مربوط به فراوانی و درصد مقوله های پرسش های پایانی مطالعات نهم -6جدول شماره 

 حل مساله جمع درصد ضریب درگیری
D 

جستجو در 
 موقعیت جدید 

c 

پاسخ به 
 تعاریف

B 

 پاسخ در متن
A 

 
 

 ردیف

 0 62به کار ببندیم ص  2 2 2 2 2 9.02 -
 2  10به کار ببندیم ص 2 2 3 2 0 23.12 0.0

 3 91به کار ببندیم ص  0 2 0 2 2 9.02 0
 0 002به کار ببندیم ص  2 2 2 2 2 9.02 -
 0 6کاربرگه  3 2 2 2 3 00.21 -
 6  1کاربرگه  2 0 2 2 0 0.66 -
 6 9کاربرگه  2 2 2 2 2 9.02 -
 1 02کاربرگه  2 2 2 2 2 9.02 -

 مقوله

صفحه

  

حه صف مقوله  



 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی  03

 9 00کاربرگه  0 2 2 2 0 0.66 -

 02 02کاربرگه  0 2 2 2 0 0.66 -
  جمع کل  02 0 1 2 20 022 .60
  درصد 06.00 0.66 31.29 2   

  

 

 نهم  پایۀ های تصاویر و نمودارهای کتاب مطالعات اجتماعیاطالعات مربوط به فراوانی و درصد مقوله -6جدول شماره 

 

 

 مندبودن کتاب مطالعات نهماطالعات مربوط به فراوانی ضریب درگیری فعالیت -1جدول شماره 

 شمارۀ صفحات ص ص ص ص  ص  ص ص ص ص ص جمع کل

در هیچ مقوله  جمع درصد
 ای نمی گنجد

 
D 

تصاویر 
 انجام مراحل

C 

مستلزم 
فعالیت 

 ذهنی
B 
 

 تصاویر مستقیم
A 

 
 

 ردیف

 0 60صفحه  0 2 2 2 0 6.20
 2 63صفحه  2 0 2 2 0 6.20
 3 66صفحه  0 0 2 2 2 02.0
 0 10صفحه  2 2 2 2 2 02.0
 0 16صفحه 0 2 2 2 0 6.20
 6 92صفحه 0 0 2 2 2 02.0
 6 90صفحه 0 2 2 2 0 6.20
 1 020صفحه 0 2 2 2 0 6.20

 9 026صفحه  2 0 2 2 3 01.60

 02 021صفحه 0 0 2 2 2 02.0

  جمع کل 00 0 2 2 06 022
  درصد 61.60 30.20 2 2 022 /.00ضریب درگیری کل: 

 مقوله

صفحه
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 000 
 

 021 022 96 90 16 13 69  60 
 

 61 

 تعداد فعالیت 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 6

 ضریب درگیری 6/02=0.02ها                                               تعداد صفحات انتخابی تقسیم بر تعداد فعالیت

یانی مرتبط با های پاهای پایان فصل و کار برگهکارببندیمبه های درون درس، کننده کتاب یعنی سؤاالت فعالیتدر تحلیل محتوای بخش ارزشیابی
 دست آمد که به شرح زیر است:ه های زیر  اطالعات تحلیل محتوا بمحتوای تاریخی کتاب مطالعات اجتماعی در قالب جدول

 

 

 

 

 

 شناختی بلوم ۀمطالعات اجتماعی نهم بر اساس حیط«  فعالیت های درون درس»اطالعات مربوط به فراوانی و درصد  -9جدول 

 

 

 

 

 

 ی بلومشناخت ۀمطالعات اجتماعی نهم بر اساس حیط«  های  پایان فصلبه کار ببندیم»اطالعات مربوط به فراوانی و درصد فعالیت های  -02جدول 

تعداد  افعال به کار رفته دانش درک وفهم کاربرد تحلیل ترکیب ارزشیابی
 سؤال

شماره 
 صفحه

به کار 
 ببندیم 

 ردیف

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

 طرح  ۀارائ     0 0
 طرح و گزارش ۀارائ

 0 0فصل   2

تحقیق و به زبان خود   0  0  3
 بیان کردن

تهیه گزارش و مستند 
 کردن

 2 6فصل  10 6



 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی  02

تعداد  فعل به کار رفته دانش درک وفهم کاربرد حلیلت ترکیب ارزشیابی
 سؤال

تعداد 
 فعالیت

شماره 
صفح

 ه

ردی
 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی ف

 0 09 0 0 توضیح دادن  0    

 نام بردن 0 2    
 توضیح دادن

3 0 60 2 

 3 62 0 0 توضیح دادن  0    
 استخراج   0  0  

 بندیدسته 
0 0 63 0 

 بیان کردن 2     
 نام بردن

2 0 66 0 

 6 69 0 0 مقایسه کردن      0
 6 63 0 0 تحلیل کردن    0  
 مقایسه کردن    0  0

 تحلیل کردن
2 0 60 1 

 9 66 0 0 بحث کردن      0
 استخراج   0  0  

 شناسایی رابطه
2 0 66 02 

 مشخص کردن 2     
 بازشناسی کردن

2 0 69 00 

 یاد آوری و نام بردن 2 0  0  0
 توضیح دادن

 شناسایی کردن
 داوری کردن

0 0 10 02 

 یادآوری و نام بردن 6   0  
پی بردن به مفروضات بیان 

 شده در یک متن

6 2 13 03 

 نام بردن 0 0    
 بیان کردن به زبان خود

2 0 19 00 

 یادآوری  0 0 0 0  
 توضیح دادن

توجه به نقشه و مشخص 
 کردن

 بررسی رابطه

0 2 92 00 

همفکری و مقایسه و 
 اظهار نظر

 بندی کردنگروه    0 0 
 تحقیق کردن وشناسایی

 3 6فصل  91 2

 بندی کردنگروه     0 0
 همفکری و تهیه گزارش

 0 1فصل  002 2

 جمع کل فراوانی:   00 2 0 2 2 3 0
 جمع کل درصد: 022 2 9.29 2 01.01 26.26 00.00
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 اجتماعی نهم بر اساس حیطه شناختی بلوم اطالعات مربوط به فراوانی و درصد فعالیت های کاربرگه های پایان کتاب مطالعات -00جدول 

تعداد  فعل به کار رفته دانش درک وفهم کاربرد تحلیل ترکیب ارزشیابی
 سؤال

کاربرگه 
 شماره 

 ردیف

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی

 طبقه بندی  از روی نقشه   3   
 دسته بندی و طبقه بندی 

3 6 0 

 2 1 0 مقایسه کردن     0  0
 3 9 0 طبقه بندی از روی نقشه   0   
 0 02 0 توضیح دادن  0    
 توضیح دادن و تشخیص دادن  3  0  

 شناسایی کردن
0 00 0 

 تشخیص دادن 0 2    
 توضیح  دادن

6 02 6 

   06جمع کل فراوانی:    0 6 0 2 2 0
 درصد:جمع کل  022 23.02 30.29 23.02 00.66 2 0.11

 06 90 0 0 استخراج و فهرست 0 0    
 06 92 0 0 تشخیص دادن 0     
 01 93 0 2 یادآوری و شناسایی 2     
 همفکری و نتیجه گرفتن 0     0

 یاداوری و شناسایی
2 0 96 09 

 همفکری و مقایسه  0    2
 توضیح

3 0 96 22 

 20 020 0 2 ردنکتوضیح دادن و استنتاج   0  0  
 22 022 0 0 به کاربردن در نمودار   0   
 تهیه جدول و نمودار   0 0  

 تحقیق کردن و متمایز کردن
2 0 020 23 

 تهیه جدول و نمودار  0 0   
 توضیح دادن

2 0 021 20 

 20 000 0 2 همفکری و باز شناختن    0  0

  00جمع کل فراوانی:   22 03 0 02 2 1

 جمع کل درصد :  022 36.36 23.63 6.26 01.01 2 00.00



 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی  02

 

 

 

 

 های پژوهشتفسیر یافته

معرف عدم درگیری ذهنی فراگیر است و هر چه عدد و شاخص به سمت باالتر برود شاخض  ،در تحلیل محتوا به روش ویلیام رومی، شاخص صفر
صورت ه ب 0/0تا  0/2ضریب درگیری بین  ۀکند. گسترشود و آنان را به پژوهش و کندوکاو بیشتر ذهنی دعوت میدرگیری ذهنی فراگیران بیش تر می

دهد که بیشتر به صورت حفظیات، حقایق لی را به دانش آموز آموزش میئمسا 0/2تر از اما ضریب درگیری پایین ؛تواند فعال تعریف شوداستاندارد می
 کنند و به چالش فکری کمتری نیاز دارند.آموزان را به تلقین دعوت میو تعاریف، دانش

دارد و سعی آموز را به تحلیل و تفکر وا میتر شود، در آن محور از کتاب، دانشنزدیک 0/0توجه است که هر چه عدد ضریب درگیری به شاخص قابل  
ت و ذهن سصرفًا محتوای کتاب مناسب ا ،های جدید یادگیری قرار داده و درگیری ذهنی آنان را باالتر ببرد. بنابراینآموزان را در موقعیتدارد تا دانش

 باشد.  0/0تا  0/2سازد که ضریب درگیری شاخص بین آموزان را فعال میدانش

می باشد که  20/2ضریب درگیری در کتاب مطالعات پایۀ نهم « متن»در این پژوهش در تحلیل محتوای تاریخی کتب مطالعات اجتماعی در محور 
ست، که بیشتر مباحث غیرفعال نگاشته شده ا عالوه بر این ،های حاصلهه به کدگذاریباشد و با توجاز شاخص درگیری ویلیام رومی بسیار کمتر می

کند و به جمالتی است که حقایقی را بیان میمعرف  ،این مقوله .شودیعنی حقایق دیده می  A ۀدر قسمت محتوای غیرفعال، بیشترین فراوانی در مقول
 طور ساده و قابل فهم ارائه شده باشد و به تالش ذهنی نیاز نداشته باشد .ه شود که بآن دسته از اطالعات یا مشاهدات گفته می

اریخی های پایان کتاب مرتبط با محتوای تپایان فصل و کاربرگه «هایبه کار ببندیم»ها که شامل پرسش ۀمیزان فعال بودن کتاب در ارائ ۀدر محاسب
 گردد.آموزان میاستاندارد طراحی گردیده و منجر به فعال بودن دانش ،ابهای کتپرسش .است 60/2است؛ در کتاب مطالعات پایۀ نهم 

باشد اگر چه شاخص می 00/2نهم در محور تصاویر و نمودارها ضریب درگیری در پایۀ نهم پایۀ در تحلیل محتوای تاریخی کتاب مطالعات اجتماعی 
 سازند.مطلوبی دانش آموزان را درگیر نمیاما تصاویر کتاب در حد  ؛دست آورده و فعال استه /. را ب0باالی 

می باشد. که در  02/0مند بودن کتاب، ضریب درگیری پایۀ نهم در تحلیل محتوای تاریخی کتاب مطالعات اجتماعی نهم در محور بررسی فعالیت
 شده است. مند تنظیمفعالیت ،سازد و کتابحد مطلوبی فعال نگاشته شده است و دانش آموزان را درگیر و فعال می

کرد که محتوای  توان بیانبندی بلوم میهای کتاب از نظر سطوح یادگیری شناختی طبقهدر بررسی قسمت دوم از پژوهش یعنی بررسی ساختار پرسش 
ل قرار تحلیمورد « های پایان کتابکاربرگه» و همچنین « به کار ببندیم های پایان فصل»و « های درون درسفعالیت»تاریخی کتاب در سه محور 

 های آن در سه جدول ارائه گردید.گرفت و داده
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توان بیان کرد که در سه سطح پایین سطوح یادگیری شناختی یعنی سطح دانش یا می «های درون درسفعالیت»در تحلیل سطوح یادگیری سؤاالت 
بیشترین میزان از کل محتوا  26/6و درصد  0کاربرد با فراوانی و  63/23و درصد  03، درک وفهم با فراوانی  36/36و درصد  22یادآوری با فراوانی 

 درصد را به دست آورده است. 26/66با جمع کل  ،دست آوردند و با توجه به اینکه این سه سطح، سطوح پایین قلمداد می گیرنده را ب

در سه سطح باالی سطوح یادگیری یعنی تجزیه و تحلیل توان بیان کرد که می «های درون درسفعالیت»همچنین در ارزیابی سطوح یادگیری سؤاالت 
دست ه درصد را ب 62/32درصد را کسب کردند که با جمع کل  00/00)صفر( و ارزشیابی و قضاوت با  2درصد ، ترکیب  01/01و  02با فراوانی 

اما  ؛داردسازد و آنان را به فعالیت وا میرا درگیر می آموزانهای درون درس اگرچه دانشدهد که سؤاالت فعالیتآوردند. این تحلیل به خوبی نشان می
 به میزان کمی سطوح باالی یادگیری را نشانه گرفته است.

ش توان بیان کرد که در سه سطح پایین سطوح یادگیری شناختی یعنی سطح دانمی «های پایان فصلبه کار ببندیم»در تحلیل سطوح یادگیری سؤاالت 
دست ه کمترین میزان از کل محتوا را ب  2و درصد  2و کاربرد با فراوانی  29/9و درصد  0فهم با فراوانی  ، درک و 2و درصد  2 یا یادآوری با فراوانی

 درصد را به دست آورده است. 29/9شوند با جمع کل که این سه سطح ، سطوح پایین قلمداد می آوردند و با توجه به این

 توان بیان کرد که در سه سطح باالی سطوح یادگیری یعنی تجزیه و تحلیل بامی «های پایان فصلکار ببندیمبه »در تحلیل سطوح یادگیری سؤاالت 
درصد را کسب کردند که با جمع کل  00/00و درصد   0ارزشیابی و قضاوت با فراوانی  26/26و درصد  3درصد ، ترکیب   01/01و  2فراوانی 

سازد دانش آموزان را بسیار درگیر می «به کار ببندیم های پایان فصل»دهد که  سؤاالت ل به خوبی نشان میدست آوردند. این تحلیه درصد را ب 92/92
انه های یادگیری فراگیران سطوح باالی یادگیری را نشدارد که به میزان زیادی برای سنجش مهارتهای بیشتر از محتوای کتاب وا میو آنان را به فعالیت

 گرفته است.

سؤال در این قسمت؛ در سه سطح پایین سطوح  06توان بیان کرد که از مجموع می «های پایان کتابکاربرگه»در تحلیل سطوح یادگیری سؤاالت 
و درصد  0و کاربرد با فراوانی  29/30و درصد  6، درک وفهم با فراوانی 02/23و درصد  0یادگیری شناختی یعنی سطح دانش یا یادآوری با فراوانی 

درصد  33/12با جمع کل  ،نددگرکه این سه سطح ، سطوح پایین قلمداد میدست آوردند و با توجه به اینه بیشترین میزان از کل محتوا را ب  02/23
 را به دست آورده است.

ه و تحلیل با یری یعنی تجزیتوان بیان کرد در سه سطح باالی سطوح یادگمی «های پایان کتابکاربرگه»همچنین در تحلیل سطوح یادگیری سؤاالت 
ه درصد را ب 60/06درصد را کسب کردند که با جمع کل   11/0و 0)صفر( و ارزشیابی و قضاوت با فراوانی  2، ترکیب  66/00و درصد  2فراوانی 

ی سازد و آنان را به فعالیت وا مآموزان را درگیر میهای پایان کتاب اگرچه دانشدست آوردند. این تحلیل به خوبی نشان می دهد که سؤاالت کاربرگه
 اما به میزان کمی سطوح باالی یادگیری را نشانه گرفته است. ؛دارد

 نتایج پژوهش 

 پاسخ داد: به شرح زیرهای پژوهش توان به پرسشدر این پژوهش بعد از تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی در هر سه پایه می

است؟  صورت فعال نگاشته شدهه محتوای تاریخی کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم، بر اساس تکنیک ویلیام رومی بدر پاسخ به این سؤال که آیا متن و 
باشد و محتوای تاریخی کتاب با از شاخص استاندارد ویلیام رومی بسیار کمتر می 20/2می توان اذعان داشت که تحلیل محتوای این قسمت و با کسب 

 بلکه محتوا کامال غیرفعال است. ،آموزان را نه تنها درگیر نساخته استجمالت گزارشی و بیان حفظیات دانش ات و صرفاً ارائه و بیان حقایق و روای
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شده  صورت فعال نگاشتهه در پاسخ به این سؤال پژوهش که آیا تصاویر و نمودارهای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم بر اساس تکنیک ویلیام رومی ب
دهد این رقم نشان می ،دست آمد که اگرچه از شاخص باالتر استه ب 00/2ان کرد که در تحلیل محتوای این بخش شاخص درگیری عدد است؟ می توان بی

 باشد.  که میزان درگیری و فعال نمودن دانش آموزان کم می

 اب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم بر اساس تکنیک ویلیام رومیهای( کتو کاربرگه هاهای پایانی )به کارببندیمدر پاسخ به سؤال سوم از پژوهش که آیا پرسش
ضریب باالتری را به  پیشین،دو بخش  به است که نسبت 60/2صورت فعال نگاشته شده است؟ می توان گفت که شاخص درگیری ذهنی دانش آموزان ه ب

 دست آورد.
شاخص  مند تنظیم شده است؟ باالترین میزانبر اساس تکنیک ویلیام رومی فعالیتدر پاسخ به سؤال چهارم پژوهش که آیا کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم 

 ارد.ددهد به میزان قابل توجه و استانداردی دانش آموزان را فعال نگه میدرگیری به تکنیک ویلیام رومی در این قسمت به دست آمده است که نشان می
های آخر کتاب مطالعات پایۀ نهم در چه سطوحی از های پایان فصل و کاربرگهو به کار ببندیم های درون درسدر پاسخ به سؤال آخر پژوهش که فعالیت

توانایی های علمی دانش آموزان را با بیشترین فراوانی یعنی میانگین  ،های درون درسحیطه شناختی بلوم قرار دارند؟ نتایج نشان داد که سؤاالت فعالیت
های درصد این سؤاالت مهارت 62/32نشانه گرفته است و این درحالی است که فقط  (ش، درک و فهم و کاربرددان) درصد در سه سطح پایین 26/66

ت توان اذعان داشت که سؤاالاین نتایج می بر می سنجد. بنا (تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی و قضاوت)آموزان را در سطوح باالی یادگیری دانش
 ر قرار داده است.ظآموزان را در سطوح باالی یادگیری مد نن کمی در یادگیری محتوای درس توانایی علمی دانشهای درون درس به میزافعالیت

درصد سطوح باالی یادگیری  92/92 های پایان فصول محتوای تاریخی کتاب مطالعات اجتماعی با بیشترین میزان«به کار ببندیم»همچنین در سؤاالت 
 (دانش و درک و فهم و کاربرد)در سه سطح پایین یادگیری  29/9آموزان را در نظر گرفته است و تنها با میانگین دانش (زشیابیتجزیه و تحلیل و ترکیب و ار)

یادگیری ا به نان رآآموزان فکری دانش ۀورزی و تقویت بنیر دارد با مهارتظهای کتاب در نها و فعالیتپرسش رسد این بخش ازبه نظر می .را در برگرفته است
 بیشتر درس و محتوای درسی ترغیب  کند.

آموزان را مد نظر قرار داده درصد سؤاالت فقط سطوح پایین یادگیری دانش 33/12های پایانی کتاب با بیشترین فراوانی و کسب در قسمت سؤاالت  کاربرگه
 اند.خی کتاب مطالعات اجتماعی نهم مد نظر قرار دادهآموزان را در یادگیری محتوای تاریدرصد سطوح باالی توانایی علمی دانش 60/06و 

 ۀتوان اظهار کرد که  محتوای کتاب مطالعات اجتماعی در بخش متن و همچنین سؤاالت ارزشیابی کنندبا توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می
 نیازمند بازنگری و اصالح است. ،متن
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 خذآمنابع و م
بررسی میزان انطباق کتاب علوم تجربی سال دوم  .(0392) ساالری و مصطفیساریخانی  و راحلهزارع  و محمد حسن امیرتیموری محمد

  010-062صص 3. شماره 3دوره  نشریه ابتکار  خالقیت در علوم انسانی،، دبستان با مؤلفه های خالقیت و سطوح باالی شناختی بلوم
 ،)چاپ پنجم( تهران: انتشارات آییژ.کتاب های درسی دوره ابتداییتحلیل محتوای (. 0396حسن مرادی، نرگس )

(. ارزیابی مقابله ای کتب درسی: نمود اهداف یادگیری در کتب ملی و بین المللی آموزش زبان 2209صفایی ) و علیرضا علی ،دباغ
 266-209، صص0، سال هشتم شمارهمجله مسایل در آموزش انگیسی ، انگلیسی

 تهران: رشد. مبانی نظری و علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی(. 0392دالور، علی )
تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری، مطالعات اجتماعی، فارسی و قران پایۀ ششم از نظر میزان درگیری فعال بر  .(0396دهقانی، مرضیه )

  006-020، صص 21، شماره 2، دوره 00، سال پژوهش در برنامه ریزی، اساس تکنیک ویلیام رومی
(. میزان درگیری فعال دانش اموزان پایۀ ششم ابتدایی با محتوای  کتب جدید التألیف علوم و 0390) پاک مهرو حمیده  مرضیه ،دهقانی
 19-60، صص 22،شماره 2، دوره 02، سال پژوهش در برنامه ریزی ،ریاضی
امه فصلن ،ریاضی یادگیری برنامۀ درسی دهی بلوم و کاربرد آن در یاد (. طبقه بندی اصالح شده0390علم الهدایی ) و حسن فرزاد ،رادمهر

 013.ص 20، پیاپی مطالعات برنامۀ درسی
(. بررسی تطبیقی کتاب عربی اول راهنماییبا کتاب عربی پایۀ هفتم از منظر فعال و غیر فعال بودن بر 0391رحمانی اسحاق و همکاران )

 016-066،صص 0، شماره9، دوره برنامۀ درسیپژوهش های اساس روش ویلیام رومی، 
ارزیابی محتوایی کتاب های زبان فارسی )درس های پایه و پایتخت ایران( در چارچوب طبقه . (0393) راغ نژاد و محسن ناصر ،رشیدی

 020-13صص 3، شماره  2، سال فصلنامه علم زبان ، بندی تجدید نظر شده بلوم
 1، شماره1دوره ،نامه علوم اجتماعیتحلیل محتوا در علوم اجتماعی، کاربرد  .(0360سروستانی، صدیق )

های آسمانی پایۀ ششم ابتدایی از منظر فعال بودن و غیر فعال تحلیل محتوای کتاب هدیه (.0392مریم)  ،افضل خانی و سمیعی،اعظم
 036-009صص، 2ارۀ شم پژوهش های برنامه درسی،، 0390-92بودن بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 

(. تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایۀ دهم بر اساس روش ویلیام 0396) داداش زادهو امین  غالمیو اعظم  قربانی، محمد رضا
  60-06، صص00شماره  آموزش پژوهی، ،رومی

پایۀ اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام  0(. تحلیل محتوای کتاب ریاضی 0392کرمی مهدی )و مهدی اسدبیگی  و پژمان کرمی، زهره
 069-066،صفحات 36، پیاپی 02، شماره 02دوره  ،پژوهش در برنامه ریزی درسیرومی و حیطه شناختی بلوم، 
 تهران: نشر شورا. ،ر ایرانراهنمایی علمی تحلیل محتوای کتاب فارسی اول دبستان  د(. 0310یار محمدیان،محمد حسین )
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Historical Content Analysis of the Ninth Grade Social Studies Book Based on 

William Rumi Technique and Bloom's Cognitive Domain 

-  

Abstract 

The aim of this study was to determine the level of active involvement of learners with the 

historical content of the social studies textbook of the ninth grade of junior high school and 

also to examine the learning levels of book questions based on Bloom's cognitive domain. 

The research was conducted by content analysis method in two parts. In the first part, 

William Rumi's method and technique was performed based on the students' mental 

engagement coefficient in the three main components of the text, diagrams, pictures, and 

end-of-chapter questions. The activity level of the book was also examined. In the second 

part, the questions in the book were placed in a 6-level table of Bloom's classification in a 

quantitative way and the frequency and percentage of each level were measured. The 

statistical population was the content of the history section of the ninth grade social studies 

textbook, which was used to examine the degree of content activity in the Roman technique 

by random sampling (selecting 01 different pages for each component) and in Bloom's 

classification, all available questions and activities. In the book published in the academic 

year 0911-111, the content was selected and analyzed. The results indicate that in the 

content of the ninth grade studies book, the level of students' involvement with the text of 

the book was 1010 and with the questions was 1060 and with diagrams and pictures was 

10.0. Also, the engagement coefficient of the book's activity in this axis is 00.1. In other 

words, the text of the book is written inactive, and in other areas, although the coefficient 

of conflict obtained is between 10. and 000 is standard; But the results have the lowest rate 

of mental conflict. In the analysis of the content of the questions in the topic of Bloom's 

classification, the results show that the questions of the activities within the course with an 

average of 62016 are in the lower three levels of Bloom, the questions of the "to use" section 

with an average of 11011 are in the top three levels. And worksheet questions with an 

average of 31099 are at the bottom three levels of Bloom's classification. It seems that the 

book has not been able to mark well the high levels of learning in measuring learners' 

learning skills. 

 Keywords: Content Analysis, William Rumi Technique, Bloom Classification of 

Historical Content, Social Studies, First Intermediate 

 


