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 چکیده

های نیازمند  دید خوبی به طراحان آموزشی درباره بخش  درسی  بودن کتابفعال یا غیرفعالیافتن از میزان  اطالع

کند تا به ایجاد تغییرات جزئی در جهت بهبود طرح درس روزانه بپردازند  دهد و به معلمان کمک می اصالح می 

یادگیری عمق ببخشند. پژوهش حاضر با  ـدهی آموزان در جریان یادگیری به روند یادو با افزایش حضور دانش

است. جامعه  گرفتهانجامبراساس روش رومی    ۱۴۰۰- ۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم  محتوای کتاب زیست هدف تحلیل  

منظور اطمینان بیشتر از نتایج  . به  استها  پژوهش شامل متن، تصاویر، سواالت و فعالیتآماری مورد بررسی در این

طور   گرفت. بهشناسی قرارزیست دانشجومعلم آموزش ۱۰و در اختیار  شدتهیه حاصل از پژوهش، یک پرسشنامه 

درگیری آمده ضریب  دست . براساس نتایج بهشدتصویر انتخاب  ۴۵مورد سوالی و    ۴۵مورد متنی،    ۳۰۰تصادفی  

به تصاویر  و  متن  به  ۲۹/۰ترتیب  برای  صفر  ایندست و  بیانگر  که  اینآمد  تصاویر  و  متن  که  است  کتاب مطلب 

ضریب  استغیرفعال   سواالت.  می است    ۷۹/۱  درگیری  نشان  بیشکه  سواالت  فعال ازدهد  شاخص  حد  اند. 

قبول ویلیام رومی  است    ۴۳/۰کتاب  بودن اینمحورفعالیت قابل  درگیری  دارد. میانگین ضریب    قرارکه در بازه 

اسی شنکه محتوای کتاب زیست  .دهنده این استاست که نشان  ۶۲/۰بودن محورمتن، سواالت، تصاویر و فعالیت

 . استیازدهم در مجموع فعال و پویا 
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 ۱۰۳ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

  مقدمه 

توانند  آموزان از طریق علم میدانش.  ضروری استنحوه عمل آن  از جهان و  آگاهی  برای    کسب دانش 

یادگیری در میدان    .(۲۰۲۰،  ۱شرینگنمایند )تی افتد، کشف  اتفاق می  آنها  اطراف آنچه را که در محیط  

های  گیرد که مهمترین آنها کتاب درسی است و رسانه میآموزش به کمک ابزارهای متنوعی صورت 

های درسی توضیحات مفصلی  کتاب(.  ۱۳۹۶نژاد،  گیرند )ظفری میآموزشی دیگر حول محور آن قرار

باید آموزش ارائه داده درباره موضوعاتی که  نوری و  ۲۰۰۷،  ۲فیلمندهد )چیستا و  میشود،  از  به نقل  ؛ 

است  شده ها به عنوان یک خصیصه اساسی کالس درس در سرتاسر جهان شناخته کتاب(. این ۱۳۹۹امانی،  

های آموزشی اهمیت دارد. باید توجه داشت که کتاب درسی تنها مسئول یادگیری  و جهت ارتقاء برنامه 

آن، اهداف  بر  شده در کالس نیز هست. عالوه  شده و اجرا تعیین پیشنیست؛ بلکه رابط بین برنامه درسی از

دانش برخورد  نحوه  در  و  است  نهفته  درسی  کتاب  محتوای  در  نقش  رفتاری  جدید  مسائل  با  آموز 

سمت اهداف  پرورش برنامه درسی را به و تغییرات اخیر در آموزش (.۲۰۱۳،  ۳)اوکیفی  ای داردکننده تعیین

محور آموزمحور به دانش از معلمتغییر شیوه تدریس    (.۲۰۰۷،  ۴ترز وکریشناناست )ملداده چالش سوقپر

کتاب کیفیت  مورد  در  نگرانی  به  شده منجر  جدید  اهداف  تحقق  جهت  درسی  )اوکیفی،  است  های 

های تدریس موثر  های آموزش، آگاهی از میزان سازگاری محتوا با روش با توجه به بهبود روش  .(۲۰۱۳

تواند  ضروری است؛ زیرا کتاب درسی در صورت پایبندی به اصول سنتی تدریس به روش سخنرانی می

  در مسیر پیشرفت علم و تولید نیروی انسانی کارآمد محدودیت تلقی شود و سد راه آموزش گردد. به 

لفان ؤتحلیل به دستاندرکاران و ماینمنظور، تحلیل محتوای کتاب درسی امری ضروری است.  همین  

های درسی دقت  کند تا در هنگام تدوین، گزینش و انتخاب محتوای کتابهای درسی کمک میکتاب

حقیقت،  آموزان را فراهم آورد. در بیشتری نموده تا ضمن تسهیل یادگیری زمینه پیشرفت تحصیلی دانش 

می کمک  محتوا  نگرشتحلیل  اصول،  مفاهیم،  تا  مطرحکند  اجزای  کلیه  و  باورها  قالب  ها،  در  شده 

آن، تحلیل محتوا نقاط  عالوه بر    (.۱۳۹۵گیرند )یارمحمدیان،  قراربررسی علمی  های کتاب مورد  درس

واد درسی مطلوب و ساختن مسازد و معلمان را در جهت فراهمضعف و قوت ماده درسی را آشکار می

دانش  برای  اینمیآموزان هدایت فعال  یادگیری  مطالعات در طراحی فرصت   نماید.  برای  مناسب  های 

تواند ارتباط بین برخی از  های درسی میآموزان تاثیرگذار است. همچنین مطالعه و بررسی کتابدانش 
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کند که مفاهیم برنامه درسی نماید و کمکآموزان را با برنامه درسی آشکار  مشکالت یادگیری دانش 

 (. ۱۳۹۲شوند )کرمی، اسدبیگی و کرمی، های درسی گنجانده در کتاب به شکل مناسبی

تواند در فرآیند  دهد که چه محتوایی باارزش است و میسوال پاسخ میتحلیل محتوای آموزشی به این 

محتواـیدهیاد محققین،  عقیده  به  باشد.  مفید  به  یادگیری  اطالعات  مستقیم  ارائه  از  است که  مفید  یی 

آموز دیگر، چالش برانگیز باشد و از دانش   عبارت  برد. به نموده و او را به فکر فرو آموز خودداری دانش 

تازه  مطالبی  به  محتوا  بررسی  با  او  خود  تا  بپردازد  کاوش  به  که  دستبخواهد  که تر  محتوایی  یابد. 

نیاورد،  وجودسوالی را در ذهن او به بدهد و هیچ آموز قراررا در اختیار دانش   ی از مطالب علمی امجموعه

جهت تصحیح و تغییر مواد آموزشی اهمیت دارد؛ زیرا با  کند. تحلیل محتوا از آموز را منفعل میدانش 

توان به شناسایی مشکالت کتاب درسی پرداخت و با رفع نواقص آن در پیشرفت  تحلیل یک محتوا می 

آموزان را پویا و فعال نمود. از  آموزان گام بلندی برداشت و دانشآموزشی و یادگیری بهتر دانش  نظام

کنند که  آموزان باید سعیسپاری حقایق علمی. دانش نظر برونر، فرایند کسب معرفت مهم است، نه یاد 

تشافی بیش از خود برای کشف اصول و قواعد، درگیر یک جریان استقرایی شوند؛ زیرا در یادگیری اک 

های درسی تالش شود، چگونگی یادگیری اهمیت دارد. محققان و تحلیلگران کتابمیآنچه آموخته 

کوتاه می اثرات  بلند کنند  و  ارزشمدت  ادراکی،  چارچوب  در  را  آموزشی  متون  بینش مدت  ها،  ها، 

 (. ۱۳۹۶مرادی،  رار دهند )حسن تحلیل قوبینی فراگیران مورد شناسایی و تجزیه ها و نهایتاً جهان خودپنداره 

تواند میزان درگیری یادگیرنده را در جریان یادگیری تعیین  های تحلیل محتوا که مییکی از روش   

تربیت در کتاب  و نظران تعلیمویلیام رومی از صاحب (.۱۳۹۷بیابانگر،  (است  رومی    نماید، روش ویلیام 

است. او در  نموده ( یک نوع روش تحلیل کمی را ارائه ۱۹8۶)  های پژوهشی در آموزش علومتکنیک

پرداخته این کتاب درسی  آشکار  محتوای  عینی  توصیف  به  از  است.  روش  یکی  رومی  ویلیام  تکنیک 

تواند میزان درگیری را در یادگیرنده  های تحلیل متن، تصاویر و سواالت کتاب درسی است که میروش

بپردازد،  درصد به ارایه مطالب علمی    ۷۰تا    ۳۰د است که اگر محتوایی بین  معتقتعیین نماید. ویلیام رومی  

پایه  ارایه اطالعات  با  و  است  دانش محتوایی مطلوب  به چالش ذهنی  و کافی  و آموزان میای  پردازد 

درصد محتوای کتاب درسی   ۳۰گردد. در صورتی که کمتر از  موجب مشارکت آنها در امر یادگیری می

بپردازد، این به ارایه دان آموزان کند که دانش محتوا نامطلوب است؛ زیرا شرایطی را ایجاد میش الزم 

ترتیب، در  اینلی بپردازند که هیچ درکی از آنها ندارند و به ئبدون داشتن اطالعات مورد نیاز به حل مسا

که  جه شود. درصورتیرو گردند و فرایند یادگیری با سد بزرگی مواروبهها با ناکامی  مشارکت در فعالیت



 ۱۰۵ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

باشد، محتوا به شدت غیرفعال است و صرفا موجب  درصد محتوا مربوط به مطالب علمی    ۷۰بیش از  

متن کتاب درسی از اهمیت باالیی برخوردار است و  گردد. در روش رومی،  وار مطالب میحفظ طوطی 

از نظر میزان چالشی دلیل، رومی  همینبه  تقسیم  بودن آنها  جمالت متنی را  لفظی و درکی  به دو دسته 

. هدف چنین جمالتی انتقال مستقیم دانش  هستند  نماید. جمالت لفظی جمالت غیرفعال کتاب درسیمی

فرو فکر  به  و  نماید  مشارکت  آنها  دستیابی  در  فراگیر  آنکه  بدون  است،  فراگیر  دربه  مقابل رود. 

گردد؛ زیرا موجب فعالیت و چالش  می   جمالت، جمالت درکی قرار دارد که جمالت فعال محسوباین

نماید  نماید که در امر یادگیری به تجربه بپردازد و مطالب را درک شود و او را ملزم میمیفکری فراگیر  

ای را در ذهن خود براساس  نهایت، مطالب اساسی و پایه نماید و در معنی خودداریهای بیو از حفظ داده 

نمود که جمالت درکی و لفظی در کنار هم   بندی نماید. باید توجه است دستهکرده ای که کسب تجربه 

 های سیستم آموزشی نیست.  تنهایی پاسخگوی نیازکدام از آنها به آورند و هیچمحتوایی بامعنا فراهم می

محتوای کتاب زیست یازدهم انجام داد، ضریب درگیری  ( بر  ۱۳۹8مقدم )براهوئی  در پژوهشی که   

دهنده این است که متن و  آمد که نشان دستبه  ۳۷/۰و    ۳۵/۱،  ۰8/۰ترتیب  متن، سواالت و تصاویر به 

شدت فعال است  مقابل، سواالت به کشد. درنمیچالش   آموزان را به تصاویر غیرفعال است و ذهن دانش 

( در زمینه تحلیل  ۱۳۹8گردد. در پژوهش دژکوهی و بستانیان )آموزان میدانش و موجب سردرگمی  

دهد  آمد که نشان میدستبه  ۹/۰و    ۱/۰ترتیب  و سواالت به   ضریب درگیری متنمحتوای زیست یازدهم،  

فعال میزان  از  سواالت  اما  است  غیرفعال  خان متن  و  دژکوهی  است.  برخوردار  مناسبی  احمدی  بودن 

را  (  ۱۳۹8) متن  تحلیل محتوای زیست دهم، ضریب درگیری  نشان دستبه   ۱۶/۰در  دهنده  آوردندکه 

بر کتاب زیست  (  ۱۳۹8است. در پژوهش اوستا، ایمانی و علویان ) بودن محتوای زیست یازدهمغیرفعال

دهد هم متن  آمد که نشان میدستبه  ۱/۰ضریب درگیری تصاویر و  ۰۳8/۰دهم، ضریب درگیری متن 

این در  است.  فعال  غیر  تصاویر  دهم  محورفعالیت پژوهش، ضریب  و هم  پایه  زیست  برای   ۶۵/۰بودن 

آموزان مناسب است.  فکرفروبردن دانش کتاب برای به های این تعداد فعالیت دهد  میکه نشان آمد  دستبه 

غالمی   قربانی،  پژوهش  داداش براساس  )و  همین ۱۳۹۶زاده  برروی  و  (  متن  درگیری  ضریب  کتاب، 

دهنده غیرفعال بودن محتوا از حیث متن و تصاویر  امد که نشان دستبه   ۰۶/۰و    ۱۹/۰ترتیب  تصاویر به 

شد و نتایج  بودن متن بخش جانوری و گیاهی نیز بررسیپژوهش، میزان فعالآن، در این براست. عالوه 

دارد.  نشان  حفظی  جنبه  بیشتر  و  است  غیرفعال  گیاهی  و  جانوری  بخش  هردو  متنی  محتوای  که  داد 

های  تر است. در زمینه تحلیل محتوای سایر کتابحال، محتوای متنی بخش گیاهی از جانوری فعال عیندر
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پایه    برروی شیمی(  ۱۳۹۷سی )نوه مالمحمدمطالعه  است.  شده هایی ارایه دوره متوسطه دوم نیز پژوهش 

نشان  فعالیت دوازدهم  متن، تصاویر و  به داد که ضریب درگیری  است و    ۲۵/۳و    ۶/۱،  ۶۳/۰ترتیب  ها 

پویا و فعال است و تصاویر و فعالیت در بیش نتیجه، متن  انجام . تحلیهستند  ازحد فعالها  شده توسط  ل 

بر کتاب فیزیک یازدهم نشان داد که ضریب درگیری متن و  (  ۱۳۹۷و عامری )خادمی  حاجیکریمی

به  غیرفعال  ۳/۰و    ۰۲/۰ترتیب  تصاویر  بیانگر  که  این است  بخشبودن  عالوه است  دو  ضریب  بر.  آن، 

 .استحد سواالت ازبودن بیش دهنده فعالاست که نشان   ۳درگیری سواالت 

صورت      مطالعات  بررسی  کتاببا  محتوای  تحلیل  زمینه  در  رومی  گرفته  ویلیام  روش  به  درسی  های 

است تا نتایج تحقیق  نگرفته حال تحلیل محتوا توسط گروهی بزرگ از افراد صورترسد که تابه مینظربه 

به  باشد.  برخوردار  بیشتری  اطمینان  این ایناز  پرسشنامه  شد  گرفتهپژوهش تصمیمترتیب، در  تهیه  با  که 

ها در مورد اختصاص هرکدام از  نظر آن گردد که نظر شخصی تحلیلگران و اختالف اطمینان حاصل این

فعالیت و  سواالت  تصاویر،  مقوله جمالت،  به  تحلیل  ها  نتیجه  بر  را  تأثیر  حداقل  غیرفعال  و  فعال  های 

های  متن، تصاویر، سواالت و نیز فعالیت بودن  پژوهش به بررسی سواالتی چون فعالباشد. در این داشته 

آن،  بر    شود. عالوه میپرداختهشناسی پایه یازدهم با استفاده از روش تحلیلی ویلیام رومی  کتاب زیست

این بخش در  گیاهی  و  جانوری  مختلف  مشخصهای  جهت  نیز  یا  کتاب  مطلوب  ارائه  نحوه  شدن 

پژوهش به سواالت  مقایسه قرار خواهد گرفت. در این   موردغیرمطلوب محتوا براساس روش ویلیام رومی  

 شود.میداده زیر پاسخ

پایه یازدهم )زیست  آیا متن کتاب (  ۱ براساس روش ویلیام رومی  (  ۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی  به شیوه فعال 

 است؟  شده ارایه 

ویلیام رومی  به شیوه فعال براساس روش  (  ۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )زیست  آیا تصاویر کتاب(  ۲

 است؟  شده ارایه 

به شیوه فعال براساس روش ویلیام رومی (  ۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )آیا سواالت کتاب زیست (۳

 است؟  شده ارایه 

به شیوه فعال براساس روش ویلیام  (  ۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )زیست  های کتابآیا فعالیت (  ۴

 است؟ شده ارایه رومی 



 ۱۰۷ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

 

 شناسی پژوهشروش 

است. در پژوهش حاضر    ۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی یازدهم چاپ  پژوهش کتاب زیست جامعه آماری در این 

پژوهش پرسشنامه  است. برای این شده است، استفاده که روشی کمی  از تحلیل محتوا با روش ویلیام رومی

. پس  شدب تصویر انتخا  ۴۵  مورد سوالی و  ۴۵مورد متنی،     ۳۰۰منظور، به طور تصادفی  این  . به  شدتهیه 

نمونه  بررسیاز  نیز  پایایی  از طریق  شدگیری روایی و  پایایی آن  . روایی پرسشنامه به روش صوری و  

که واحد تحلیل   شدشناسی محاسبهوسیله دو دانشجومعلم آموزش زیست ضریب همبستگی هولستونی به 

گذرانده  را  بررسی  محتوا  از  پس  پایایی  میزان  این دسته ب  ۹۲/۰بودند.  برای  از  آمد.    ۱۰پژوهش 

شده  شد تا پرسشنامه تهیه خواسته   ۹۷شناسی دانشگاه فرهنگیان تهران ورودی  دانشجومعلم آموزش زیست 

.  هستند  واقفاند و به روش ویلیام رومی  دانشجویان واحد تحلیل محتوا را گذرانده همه این   .دهندرا پاسخ

تهیه  پرسشنامه  روش  در  براساس  رومی  شده  استخراجویلیام  متنی  برای  ۱۰شده  برای جمالت  و  مقوله 

های فعال، غیرفعال و خنثی  ها به سه دسته مقوله است. مقوله شده گرفتهنظرمقوله در   ۴ها  تصاویر و پرسش

که فراگیر را به تفکر و مشارکت در جریان یادگیری   هستند  هاییهای فعال مقوله اند. مقوله بندی شده طبقه 

مستقیم و بدون چالش ذهنی  طور  هایی اند که دانش مورد نظر را به  های غیرفعال مقولهدارند. مقوله یموا 

  هستند هایی  های خنثی مقوله ها صرفا تقویت حافظه است. مقوله دهند و هدف آن در اختیار فراگیر قرارمی

روش با تقسیم  در این .  باشندمیپوشی  محتوای آموزشی تاثیری ندارند و قابل چشم که در ارزشیابی کمی  

دانش  درگیری  ضریب  غیرفعال  جمالت  بر  فعال  به جمالت  ضریب  آید.  میدستآموزان  درنهایت، 

آمده از دستهای فعال و غیرفعال به توجه به مجموع هریک از داده   شده با درگیری محتوای کدگذاری 

دهنده فعال یا غیرفعال  . ضریب درگیری نشان شدمحاسبهرومی   ها و با استفاده از فرمول ویلیامپاسخنامه

باشد،    ۵/۱و    ۴/۰در صورتی که ضریب درگیری بین  بودن محتوای آموزشی است. از نظر ویلیام رومی 

باشد، محتوای درسی غیرفعال است.    ۴/۰محتوا مناسب و فعال است. چنانچه ضریب درگیری کمتر از  

دهی  ها و پاسخ ین است که فراگیر برای مشارکت در فعالیتدهنده انیز نشان  ۵/۱ضریب درگیری بیشتر از  

آوردن ضریب درگیری متن،  دستبه سواالت موجود در کتاب درسی اطالعات کافی ندارد. پس از به 

فعالیت کل  تعداد  سواالت  و  یعنی  تصاویر  کتاب  یعنی     ۶۶های  کتاب  صفحات  کل  تعداد    ۱۵۲بر 

 مد.  آدستمحور به و شاخص فعالیت  شد تقسیم

 محتوا شیابیارز 
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 .گیرندمیقرار ۱جدول موجود در پرسشنامه در یکی از مقوالت  متنیجمالت 

 
 متنیهای . مقوله 1جدول 

 

 . کرداستفاده  ۱ از فرمول توانآموز با متن می منظور محاسبه ضریب درگیری دانش به  
 

  های فعال   مجموع مقوله                                            

 = ضریب درگیری متن                                                                                                                          ( ۱) 

 a غیرفعال
آموز وسیله فرد دیگری غیر از دانشبیان حقیقت: بیان ساده مفروضات و مشاهداتی که به  

 است. گرفتهصورت

 b غیرفعال
شده توسط نویسندگان کتاب درباره ارتباط  ها(: نظرات ارائهبیان نتایح یا اصول کلی )تعمیم 

 بین مفروضات و موضوعات مختلف. 

 می شود. ژه یا اصطالح آورده هایی که برای تشریح یک واتعاریف: جمله  c غیرفعال

 است.شده ها بالفاصله به وسیله مولف داده شده و جواب آنسواالتی که در متن آورده   d غیرفعال

 e فعال 
می ایجاب  که  دانشسواالتی  آنکند  به  پاسخ  برای  داده آموز  مفروضات  را ها    شده 

 تحلیل نماید. وتجزیه

 f فعال 
دانش  بیان  از  است،  آورده  بدست  او  را که خود  نتایجی  که  است  آموزان خواسته شده 

 نماید. 

 g فعال 
نتایج حاصل را تحلیل  از دانش  داده و  انجام  را  آموزان خواسته شده است که آزمایشی 

 نماید و یا اینکه مسائل عنوان شده را حل کند. 

 h فعال 
ها بالفاصله بوسیله  آموزان ارائه شده و جواب آنسواالتی که به منظور جلب توجه دانش 

 نویسنده کتاب در متن نیامده است. 

 i خنثی
دانش  خواستهاز  موردشده آموزان  را  آزمایش  یک  انجام  مراحل  یا  تصاویر  که   است 

های فوق نگنجد، در این  کدام از مقولهکلی جمالتی که در هیچطوردهد و بهقرارمالحظه 

 گیرد.میمقوله جای

 سواالت مربوط به بیان معانی.   J خنثی



 ۱۰۹ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

                                          های غیرفعالمقوله مجموع                                                                         

 گیرند. میجای   ۲جدول های انتخابی در یکی از مقوله  هر یک از سواالت 

 
 سؤالی های . مقوله ۲جدول 

 

محاسبه ضریب    به  دانش منظور  فراگیر میدرگیری  فعالیت  و سنجش سطح  با سواالت  از    توان آموز 

 . کرداستفاده  ۲فرمول 

 های فعال مجموع مقوله                                                                     

   ت=  ضریب درگیری سواال                                                                                                             ( ۲) 

  های غیرفعالمجموع مقوله                                                                  

 . رندیگمیی  جا ۳جدول   یهایکی از مقوله  درتصاویر  از  هرکدام  رومی ام یلیوتوجه به روش  با

 

 تصویری های . مقوله 3جدول 

 

 توان در کتاب یافت. طور مستقیم می  آن را به سؤالی که جواب a غیرفعال    

 آن مربوط به نقل تعاریف است. سؤالی که جواب b غیرفعال

های خود در درس جدید برای آموز باید از آموختهسؤالی که برای پاسخ آن به دانش c فعال 

  کند.گیری در مورد مسایل جدید استفاده نتیجه

 نماید. خصوصی را حلشده مسئله بهآموز خواستهسؤالی که در آن از دانش d فعال 

 .استشده تصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده  a غیرفعال

شده فعالیت یا آزمایشی را خواهند تا با استفاده از موضوعات داده آموز میتصویری که از دانش b فعال 

 دهد. انجام

 است.آوری وسایل یک آزمایش آمده تصویری که برای تشریح شیوه جمع c خنثی

 های فوق نگنجد. کدام از مقولهتصویری که در هیچ d خنثی
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 . کرداستفاده  ۳از فرمول   توانمی تصاویرآموز با دانش  درگیریمحاسبه ضریب  برای

 

                         فعال                                                                                                                          های مجموع مقوله                                 

 = ضریب درگیری تصاویر                                                                                                                  ( ۳) 

    های غیرفعالمجموع مقوله                                                               

 

 کرد.ده استفا ۴توان از فرمول بودن میمحورفعالیتبرای محاسبه ضریب  

 

    ها تعداد کل فعالیت                                           

 بودن کتاب محورفعالیتضریب درگیری   =                                                                                             ( ۴) 

 تعداد کل صفحات                                                       

 

 های پژوهشیافته
 

 شده به شرح زیر است. پژوهش، پاسخ سواالت مطرحتوجه به نتایج حاصل از این با  

متن کتاب زیست   : ۱سوال      )آیا  یازدهم  پایه  ویلیام  ۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی  براساس روش  فعال  به شیوه   )

 است؟ شده ارایه رومی 

  یب ها، ضرپرسشنامه حاصل از    غیرفعال  وفعال    ی هامقوله   یاز بررس  پس  آمده دستبه   نتایج توجه به    با     

است؛    غیرفعال  یازدهم  زیست  کتاب  متن  دهدمینشان  که  آمددستبه   ۲۹/۰  متن   با   آموزاندانش   درگیری

  باشدداشته قرار  ۵/۱تا    ۴/۰آن در بازه    درگیری  یبضر  کهو فعال است    مفید  متنی  رومی  ویلیامطبق نظر  زیرا  

به    آموزاندانش و   اینجا   ،وادارد   تفکررا  در  دانش   اما  حفظ از  برای  ماشین  یک  مانند  کردن آموزان 

استفاده کوتاه  مطالب  مقوله شود.  میمدت  در جدول  فراوانی  پرسشنامه  غیرفعال  و  فعال  درصد   ۴های  و 

 است.شده مشخص  ۱ها در نمودار مقوله این



 ۱۱۱ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

 

ظر شناسی یازدهم براساس نهای متن کتاب زیستهای آماری حاصل از مقوله .  داده ۴جدول    

 97شناسی ورودی دانشجومعلمان زیست

 

    پاسخنامه ها مقوله

(۱) 

    پاسخنامه

(۲) 

    پاسخنامه

(۳) 

    پاسخنامه

(۴) 

    پاسخنامه

(۵) 

    پاسخنامه

(۶) 

    پاسخنامه

(۷) 

  پاسخنامه

(8) 

    پاسخنامه

(۹) 

    پاسخنامه

(۱۰) 

  فراوانی

 مطلق 

  درصد

 فراوانی 

a ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۷۳ ۱۷۳ ۱۷۱ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۲۴ ۴۶/۵۷ 

b ۲8 ۲8 ۲۶ ۲۶ ۲۷ ۲۶ ۲۶ ۲۴ ۲۶ ۲۶ ۲۶۳ ۷۶/8 

c ۱۰ ۱۱ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۰ ۱۱ ۱۰۳ ۴۳/۳ 

d ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱۰ ۶۶/۳ 

e ۲۶ ۲۶ ۲۷ ۲۵ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۵ ۲۶ ۲۵ ۲۵۲ ۴/8 

f ۷ ۱۰ ۹ ۹ ۹ 8 8 ۱۰ ۹ 8 8۷ ۹/۲ 

g ۱۳ ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۱۲ ۷۳/۳ 

h ۲۰ ۱۹ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۲۲ ۲۳ ۲۱ ۲۰ ۲۱ ۲۰۵ 8۳/۶ 

i ۱۴ ۱۶ ۱۴ ۱۵ ۱۵ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴۴ 8/۴ 

j ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۱۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ جمع 
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شناسی یازدهم براساس  کتاب زیستهای فعال، غیرفعال و خنثی متن . درصد فراوانی مقوله 1نمودار 

 97شناسی ورودی زیست نظر دانشجومعلمان

۶۵۶                                     

 متن  درگیری یب= ضر       =۰ /۲۹                                                                            

                                                                                                      ۲۲۰۰ 

دقیق     بررسی  داده   تر،برای  از  تعداد  جداگانه  کتاب  فصل  هر  غیرفعال  و  فعال  متنی  پاسخنامه   ۱۰های 

که ضریب    شد آمده مشخصدستبا توجه به نتایج به   .ضریب درگیری هر فصل محاسبه شد  و  شداستخراج

است. به    ۴/۰یعنی  کمتر از عدد پایین بازه ویلیام رومی    8و    ۷درگیری متن تمام فصول به غیر از فصل  

کشد اما متن  آموز را به چالش نمیغیرفعال است و ذهن دانش   ۹و    ۶تا    ۱رت دیگر، متن تمام فصول  عبا

 (.۵)جدول  است  مطلوب فعال بوده و از دیدگاه ویلیام رومی     8و  ۷فصل 

 هادرصد فراوانی مقوله

مقوله غیرفعال مقوله فعال  مقوله خنثی

٪73/33

 فصول ها بخش

های  مجموع کل داده 

فعال حاصل از  

 ها پاسخنامه

های  مجموع کل داده 

غیرفعال حاصل از  

 ها پاسخنامه

 ضریب درگیری

۸7/۲3٪  

۸/۴٪  

 



 ۱۱۳ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

 مختلف یهامتن در فصل  یریدرگ بی ضر زانیم. ۵جدول 

 

  جداگانه   گیاهی   و   جانوریبخش    درگیری   یب ضر  یازدهم  شناسناسیزیست   کتاب بهتر    قضاوت   برای     

هر    تیب،تراین است و به  ۴/۰از    کمترهر دو بخش    درگیری  یبضر  که  شدحاصل  نتیجهاین و    شدمحاسبه

کنند  نمیوادار    تفکررا به    آموزاندانشاند و  شده طراحی  غیرفعالبه صورت    گیاهیو    جانوریدو بخش  

 (. ۶)جدول 
 یاهیگو  یجانوربخش  متن یر یدرگ بی ضر. ۶جدول 

 

 جانوری 

 ۳۷/۰ ۲۴۰ ۹۰ ۱فصل

 ۲8/۰ ۲۵۰ ۷۰ ۲فصل

 ۳۴/۰ ۲۳۰ 8۰ ۳فصل

 ۰ ۱8۰ ۰ ۴فصل

 ۳۳/۰ ۲۴۰ 8۰ ۵فصل

 ۲/۰ ۲۹۰ ۶۰ ۶فصل

 ۴۴/۰ ۲۰۰ 8۹ ۷فصل

 گیاهی 

 ۴8/۰ ۲۰۰ ۹۷ 8فصل

 ۲۴/۰ ۳۷۰ ۹۰ ۹فصل

 ضریب درگیری های غیرفعالمقوله های فعالمقوله بخش 

 ۲8/۰ ۱۶۳۰ ۴۶۹ جانوری 

 ۳۲/۰ ۵۷۰ ۱8۷ گیاهی 
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( به شیوه فعال براساس روش ویلیام  ۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )زیست آیا سواالت کتاب :  ۲سوال     

 است؟  شده ارایه  رومی

این  ۷۹/۱ضریب درگیری سواالت کتاب       بیانگر فعااست.  بیش لعدد  حد سواالت است؛ زیرا ازبودن 

آموز با محتوایی  حالت، دانش است. در این   ۵/۱آمده بیشتر از عدد باالی بازه یعنی  دستضریب درگیری به 

  شدت چالشیدهی به سواالتی دارد که به مواجه است که بدون ارایه اطالعات کافی و کاربردی انتظار پاسخ

های  فراوانی مقوله   د.شوآموز در مواجه با سواالت می دانش و ناکامی  موضوع سبب سردرگمی  . این دهستن

      است.مشخص شده  ۲ها در نمودار مقوله و درصد این  ۷فعال و غیرفعال پرسشنامه در جدول 

 شناسی یازدهم براساس نظرهای سواالت کتاب زیستهای آماری حاصل از مقوله . داده 7جدول 

 97شناسی ورودی دانشجومعلمان زیست

 

    پاسخنامه ها مقوله

(۱) 

    پاسخنامه

(۲) 

    پاسخنامه

(۳) 

    پاسخنامه

(۴) 

    پاسخنامه

(۵) 

    پاسخنامه

(۶) 

    پاسخنامه

(۷) 

    پاسخنامه

(8) 

    پاسخنامه

(۹) 

    پاسخنامه

(۱۰) 

  فراوانی

 مطلق 

  درصد

 فراوانی 

a ۱۵ ۱۷ ۱۵ ۱۵ ۱۶ ۱۵ ۱۶ ۱۵ ۱۷ ۱۶ ۱۵۷ 88/۳۴ 

b ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ 88/۰ 

c ۱۶ ۱۵ ۱۶ ۱۶ ۱۵ ۱۶ ۱۵ ۱۷ ۱۵ ۱۵ ۱۵۶ ۶۶/۳۴ 

d ۱۳ ۱۳ ۱۴ ۱۳ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۴ ۱۳۳ ۵۵/۲۹ 

 ۱۰۰ ۴۵۰ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ جمع 



 ۱۱۵ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

 
براساس نظر  شناسی یازدهم و غیرفعال سواالت کتاب زیست های فعال. درصد فراوانی مقوله ۲نمودار 

 97شناسی ورودی دانشجومعلمان زیست

۲8۹                                              

 =            = ضریب درگیری سواالت  ۷8/۱                                                                         

۱۶۱                                      

بررسی دقیق      از  تعداد داده تر،  برای  پاسخنامه    ۱۰های سوالی فعال و غیرفعال هر فصل کتاب جداگانه 

. نتایج حاکی از این است (8د )جدول  شجداگانه محاسبه طور    ضریب درگیری هر فصل به و    شداستخراج

درگیری   ضریب  در  فصول  که  نه  و  شش  چهار،  تا  رومی  یک  ویلیام  قبول  مورد  به  بازه  و  دارد  قرار 

این این برخوردارترتیب،  مطلوب  سوالی  محتوای  از  دانش   هستند  فصول  ذهن  کنکاش  و  به  را  آموزان 

درگیری  می ضریب  از  فصول  کشند.  بیشتر  هشت  و  هفت  به   ۵/۱پنج،  و  این این است  فصول  ترتیب، 

 سواالت ندارند. دهی به این ای برای پاسخ ایه آموزان اطالعات پو دانش  بوده  حد فعالازبیش 

مختلف یهادر فصل  سواالت  یریدرگ بی ضر زانیم. ۸ جدول  

3۶%

۶۴%

 هادرصد فراوانی مقوله

مقوله غیرفعال مقوله فعال 
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های جانوری و گیاهی ضریب درگیری  درنهایت، به منظور مقایسه ضریب درگیری سواالت بین بخش    

نتایج حاکی از این است که ضریب درگیری بخش  .  (۹شد )جدول  طور جداگانه محاسبهبخش به  دو  این

رومی   ویلیام  مناسب  بازه  در  بخش جانوری  برخالف  و میگیاهی  دارد  مشارکت  قرار  موجب  تواند 

حد  ازاست که بیش شده آموزان در امر یادگیری شود اما بخش جانوری از سواالتی تشکیلمطلوب دانش 

آموز در رسیدن به هدف اصلی آموزش یعنی یادگیری دانشو ناکامی  فعال بوده و سبب سردرگمی  

 د.شومی

 

 فصول ها بخش

مجموع کل  

های فعال  داده 

حاصل از  

 ها پاسخنامه

های  مجموع کل داده 

غیرفعال حاصل از  

 ها پاسخنامه

 ضریب درگیری

 جانوری 

 ۵/۱ ۲۰ ۳۰ ۱فصل

 ۵/۱ ۲۰ ۳۰ ۲فصل

 ۳8/۱ ۲۱ ۲۹ ۳فصل

 ۵/۱ ۲۰ ۳۰ ۴فصل

 ۵۴/۳ ۱۱ ۳۹ ۵فصل

 ۵/۱ ۲۰ ۳۰ ۶فصل

 ۵/۴ ۹ ۴۱ ۷فصل

 گیاهی 
 ۵۴/۳ ۱۱ ۳۹ 8فصل

 ۷۲/۰ ۲۹ ۲۱ ۹فصل

 درگیری ضریب غیرفعال یهامقوله فعال  یهامقوله بخش 



 ۱۱۷ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

 یاهیگو  یجانوربخش  سواالت یریدرگ  بیضر .9جدول 

 

زیست:  ۳سوال      کتاب  تصاویر  )آیا  یازدهم  پایه  براساس روش  ۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی  فعال  شیوه  به   )

 است؟ شده ارایه ویلیام رومی  

حاصل از    نتایجتوجه به    با  تصاویربخش    بادر ارتباط    .استشده برآوردصفر    تصاویر  درگیری  ضریب    

  کتاب فصول    کل  تصاویر  که   دهدمیعدد نشان این   .(۱۰  لجدو )نشد    یافت  فعالی  تصویر  هیچ ها  پرسشنامه

مطالب    تشریح  برای   او صرف نیستند چالشی  گیاهی چه  جانوریدر بخش    چه   یازدهم  پایه  شناسیزیست

 (.  ۳)نمودارشوند میاستفاده 

شناسی یازدهم براساس  های تصاویر کتاب زیستحاصل از مقوله های آماری . داده 1۰جدول 

 97شناسی ورودی نظر دانشجومعلمان زیست

 

 8۹/۱ ۱۲۱ ۲۲۹ جانوری 

 ۵/۱    ۴۰ ۶۰ گیاهی 

    پاسخنامه ها مقوله

(۱) 

    پاسخنامه

(۲) 

    پاسخنامه

(۳) 

    پاسخنامه

(۴) 

    پاسخنامه

(۵) 

    پاسخنامه

(۶) 

    پاسخنامه

(۷) 

    پاسخنامه

(8) 

    پاسخنامه

(۹) 

    پاسخنامه

(۱۰) 

  فراوانی

 مطلق 

  درصد

 فراوانی 

a ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵۰ ۱۰۰ 

b ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

c ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

d ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۱۰۰ ۴۵۰ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ جمع 
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شناسی یازدهم های فعال، غیرفعال و خنثی تصاویر کتاب زیست. درصد فراوانی مقوله  3نمودار       

 97شناسی ورودی براساس نظر دانشجومعلمان زیست

                                                                                                                                                                                                 

۰                                   

                                                                                                                                       =         = ضریب درگیری تصاویر                               ۰                                                                                       

۴۵۰ 

( به شیوه فعال براساس روش ۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )های کتاب زیست آیا فعالیت : ۴سوال    

 است؟ شده ه ئاراویلیام رومی  

برخوردار است که   ۴۳/۰بودن مناسب و مقبول  محورفعالیتمحتوای کتاب زیست یازدهم از شاخص     

 . است ۴/۰بسیار نزدیک به عدد پایین بازه یعنی

                                                                                            ۶۶                                    

 بودن     محورفعالیت=              = شاخص   ۴۳/۰ 

۱۵۲                                   

 هادرصد فراوانی مقوله

مقوله غیرفعال مقوله فعال  مقوله خنثی



 ۱۱۹ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

دقیق      بررسی  از فصلمحورفعالیت تر، شاخص  برای  به  بودن هرکدام  و  طور جداگانه محاسبه ها  شد 

بودن مناسبی برخوردار  محورفعالیتاز شاخص    ۴و    ۳که تمام فصول به جز فصل    شدنتیجه حاصل این

های  معناست که تعداد فعالیت است. این به این   ۴/۰کمتر از    ۴و    ۳بودن فصل  محورفعالیتاست. شاخص  

دو فصل کافی نیست و  شده به این داده نسبت به تعداد صفحات اختصاص   ۴و    ۳شده در فصل  گنجانده 

 (. ۱۱نماید )جدول آموزان را درگیر موضوع درسی نمیدانش 

                                                                                                                                    مختلف یهافصل  بودنمحورفعالیتشاخص  زانیم. 11جدول 

 

 بودن  محورفعالیتشاخص  تعداد صفحات  ها تعداد فعالیت فصول ها بخش

 جانوری 

 ۵/۰ ۱8 ۹ ۱فصل

 ۴۴/۰ ۱8 8 ۲فصل

 ۳۱/۰ ۱۶ ۵ ۳فصل

 ۲/۰ ۱۰ ۲ ۴فصل

 ۵۶/۰ ۱۶ ۹ ۵فصل

 ۴۴/۰ ۱8 8 ۶فصل

 ۴۱/۰ ۲۲ ۹ ۷فصل

 گیاهی 
 ۵/۰ ۱8 ۹ 8فصل

 ۴۳/۰ ۱۶ ۷ ۹فصل

 
  جمع

 کل
۶۶ ۱۵۲ ۴۳/۰ 
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و  محاسبه   جداگانه   طور  به   گیاهی   و   جانوریبخش    بودنمحورفعالیتشاخص    درنهایت،       نتیجه این شد 

بخش    دیگر،عبارت    است و به  بیشتر  جانوریاز بخش    گیاهیبخش    بودنمحورفعالیتشاخص    که  شدحاصل

 (. ۱۲ )جدول  دارد یترفعال محتوای  گیاهی

 
 یاهیگ و یجانوربخش   بودنمحورفعالیتشاخص  زانیم .1۲جدول  

 

  باموجود    آموزشی  محتوای   بودنمحورفعالیت  و  تصاویر  سواالت،متن،    درگیری  یبضر  میانگینتوجه به    با    

مطلوب    رومی  ویلیام از نظر    درگیری  یبضراین (.  ۱۳  )جدول  است   پویافعال و    محتوایی  ۶۲/۰  درگیری  یبضر

البته   بخش   کدام هر  اگر  که   نمود توجه    باید است؛    جداگانه ها  فعالیت و    تصاویر  سواالت،متن،    ی هااز 

متن،    ۳هر    برای  آمده دستبه   درگیری  یبشود، ضردرنظرگرفته و    نامطلوب  تصاویرو    سواالتبخش  است 

 نظر دارد.تجدید و    بازبینیبه   نیاز در فصول مختلف درسی کتاب محتوای

 یریدرگ ضرایب یانگینم. 13جدول  

 

 یگیر نتیجه بحث و  

ترتیب، متن  اینغیرفعال است. به   ۲۹/۰دهد که متن با ضریب درگیری  میپژوهش نشان نتایج حاصل از این 

حالت،  این  پردازد. در  کند و تنها به انباشت اطالعات می میآموزان را به تقویت حافظه دعوت کتاب دانش 

نتایج پژوهش نمیدرستی صورتگردد و یادگیری به آموزان درگیر موضوع نمیذهن دانش  های  گیرد. 

 بودن محورفعالیت شاخص صفحات  تعداد ها فعالیت تعداد بخش 

 ۴۲/۰ ۱۱8 ۵۰ جانوری 

 ۴۷/۰    ۳۴ ۱۶ گیاهی 

میانگین ضریب 

 درگیری کل محتوا 
 بودن محورفعالیت تصاویر سواالت  متن

۶۲/۰ ۲9/۰ 79/1 ۰ ۴3/۰ 



 ۱۲۱ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

، اوستا و همکاران  (۱۳۹8مقدم )براهوئی(،  ۱۳۹8احمدی )دژکوهی و خان   (،۱۳۹8دژکوهی و بستانیان )

کریمی  (۱۳۹8) ) خادمیحاجیو  عامری  به   (۱۳۹۷و  نتیجه  با  درآمده دستهمسو  نتایج  حالیاست.  که 

آمدِه، ضریب درگیری  دست با توجه به نتایج به   پژوهش ناهمسو است.( با نتایج این ۱۳۹۷سی )نوه مالمحمد

ترتیب،  این است. به  ۰/ ۴یعنی  کمتر از عدد پایین بازه ویلیام رومی    8و    ۷ر از فصل  متن تمام فصول به غی

فعال بوده و از    8و  ۷کشد اما متن فصل نمیچالش آموز را به  فصول غیرفعال است و ذهن دانش متن این 

ویلیام رومی   و گیاهاستمطلوب  دیدگاه  از محاسبه ضریب درگیری بخش جانوری  نتایج حاصل  ی  . 

از  نشان  کمتر  بخش  هردو  درگیری  که ضریب  است  آن  به   ۴/۰دهنده  و  بخش  این است  هردو  ترتیب، 

نتایج  کنند. این آموزان را به تفکر وادار نمیاند و دانش شده صورت غیرفعال طراحیجانوری و گیاهی به 

 خوانی دارد. ( هم ۱۳۹۶با پژوهش قربانی و همکاران )

بودن  عدد بیانگر فعالاست. این   ۷۹/۱که ضریب درگیری سواالت کتاب    دهدمیبررسی سواالت نشان     

است. در    ۵/۱آمده بیشتر از عدد باالی بازه یعنی  دستحد سواالت است؛ زیرا ضریب درگیری به ازبیش 

دهی  آموز با محتوایی مواجه است که بدون ارایه اطالعات کافی و کاربردی انتظار پاسخحالت، دانش این  

به شدت چالشیبه سو دارد که  را  این هستند  االتی  ناکامی  موضوع سبب سردرگمی  .  آموز در  دانشو 

می سواالت  با  کریمیمواجه  پژوهش  نتایج  )خادمی  حاجیگردد.  عامری  نتایج   (۱۳۹۷و  با  همسو 

درآمده دستبه  نتایج  حالیاست.  )براهوئی که  و  ۱۳۹8مقدم  خان(  و  )دژکوهی  نتایج    (۱۳۹8احمدی  با 

دهد که ضریب درگیری فصول یک تا چهار،  میتر سواالت نشان بررسی دقیقپژوهش ناهمسو است.  این

فصول از محتوای سوالی مطلوبی  ترتیب، این ایندارد و به قرارشش و نه در بازه مورد قبول ویلیام رومی  

ری فصل پنج، هفت و هشت  کشند. ضریب درگیآموزان را به کنکاش میو ذهن دانش   هستند   برخوردار

از   به   ۵/۱بیشتر  اینایناست و  بیش ترتیب،  دانشازفصول  اند و  فعال  پایه حد  اطالعات  برای  آموزان  ای 

های  منظور مقایسه ضریب درگیری سواالت بین بخش سواالت را ندارند. درنهایت، به  دهی به این پاسخ

شد. نتایج حاکی از این است  جداگانه محاسبهطور    دو بخش به  جانوری و گیاهی ضریب درگیری این 

رومی   ویلیام  مناسب  بازه  در  جانوری  بخش  برخالف  گیاهی  بخش  درگیری  ضریب  و  که  دارد  قرار 

دانش می مطلوب  مشارکت  موجب  سواالتی  تواند  از  جانوری  بخش  اما  شود  یادگیری  امر  در  آموزان 

آموز در رسیدن به هدف  دانشو ناکامی  می  حد فعال بوده و سبب سردرگازاست که بیش شده تشکیل

 گردد. اصلی آموزش یعنی یادگیری می
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از  ضریب درگیری تصاویر صفر برآوردشده  نتایج حاصل  به  با توجه  با بخش تصاویر  است. در ارتباط 

شناسی دهد که تصاویر کل فصول کتاب زیست میعدد نشان نشد. این ها هیچ تصویر فعالی یافت پرسشنامه

شوند.  مییازدهم چه در بخش جانوری چه گیاهی چالشی نیستند و صرفا برای تشریح مطالب استفاده  پایه

پژوهش  )نتایج  مقدم  براهوئی  )(۱۳۹8های  همکاران  و  اوستا   ،۱۳۹8،)  ( همکاران  و  و  ۱۳۹۶قربانی   )

)خادمیحاجیکریمی عامری  به   (۱۳۹۷و  نتیجه  با  است.دستهمسو  نتایج درحالی  آمده  که 

 پژوهش ناهمسو است. ( با نتایج این۱۳۹۷سی )محمدنوه مال

برخوردار است که    ۴۳/۰بودن مناسب و مقبول  محورفعالیتمحتوای کتاب زیست یازدهم از شاخص     

بودن هرکدام  محورفعالیتتر، شاخص  . برای بررسی دقیقاست  ۴/۰بسیار نزدیک به عدد پایین بازه یعنی

از شاخص    ۴و    ۳که تمام فصول به جز فصل    شدنتیجه حاصلشد و این ه محاسبه جداگان طور    ها به از فصل

است. این  ۴/۰کمتر از  ۴و  ۳بودن فصل محورفعالیت بودن مناسبی برخوردار است. شاخص محورفعالیت

این  فعالیت به  تعداد  که  گنجانده معناست  فصل  های  در  صفحات    ۴و    ۳شده  تعداد  به  نسبت 

نماید. نتایج  آموزان را درگیر موضوع درسی نمیدو فصل کافی نیست و دانش شده به این داده اختصاص

سی  نوه مالمحمد تایج  که نحالیاست. در آمده دستهمسو با نتایج به   (۱۳۹8های اوستا و همکاران )پژوهش 

 پژوهش ناهمسو است.( با نتایج این ۱۳۹8مقدم )براهوئی   ( و۱۳۹۷)

های دوره متوسطه دوم بخش  شده در زمینه تحلیل محتوای کتابهای مختلف انجامبا توجه به پژوهش     

غلبه جمالت    هاکتاب. به بیان دیگر، در محتوای این هستند  ای از کتاب از محتوای غیرفعال برخوردارعمده 

کتب در زمینه متن، سواالت و تصاویر اساس، محتوای اکثر این این  لفظی بر جمالت درکی بیشتر است. بر  

با توجه به اینکه متن  گردد.   نیاز به تجدیدنظر دارد تا درنهایت، منجر به تحقق اهداف سند تحول بنیادین

شود. تصاویر کتاب  ویاتر و بحث برانگیزتر استفاده تر، پشود از متون فعال میکتاب غیرفعال است، پیشنهاد  

 شود که در اند. بهتر است تصاویری در کتاب گنجانده ه شد های مختلف استفاده صرفاً برای نام بردن بخش 

ترتیب، محتوای آموزشی کارآمدتر شود. با  این باشد و به آموز نیاز به تحلیل و بررسی داشتهآن، دانش پی 

شناسی برای بهبود محتوا  حتوای متنی پایه یازدهم به صورت غیرفعال است، دبیر زیستتوجه به اینکه م

از روش می استفاده تواند  فعال  تدریس  نقص موجود در محتوا جبران شود. عالوه  های  تا    آن،   برنماید 

از میزان فعال  پایه سواالت  ارایه اطالعات  نیستند و عدم  برخوردار  توانایی  عدم ای موجب  بودن مطلوبی 

ه ئشود که معلم با ارامشکل پیشنهاد میشود. برای رفع این آموز در مشارکت در امر یادگیری میدانش 



 ۱۲۳ ( به روش رومی۱۴۰۰-۱۳۹۹شناسی پایه یازدهم )تحلیل محتوای زیست 

اطالعات موردنیاز کمبود دانش ضروری برای درک سواالت را جبران نماید تا خللی در امر یادگیری و  

 ردد.نگشده نظام آموزشی ایجاد تعییندرنهایت، رسیدن به اهداف از پیش 

 

 

 منابع 

شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه  . تحلیل محتوای کتاب زیست(۱۳۹8اوستا، میهن، ایمانی، فائزه و علویان، فیروزه )

تخصصی پژوهش در  فصلنامه علمی   .بودن بر مبنای الگوی ویلیام رومی رشته علوم تجربی از منظر فعال و غیرفعال
 . ۶۱-۵۹ .۱شماره  ۱دوره  .شناسی آموزش زیست 

بودن شناسی پایه یازدهم از منظر فعال یا غیرفعالتحلیل محتوای کتاب زیست   .(۱۳۹8براهوئی مقدم، نورمحمد )

 . ۷۲-۵۳ . ۳شماره  ۱. دوره شناسی تخصصی پژوهش در آموزش زیستفصلنامه علمی  .براساس روش ویلیام رومی 

)چاپ دهم(. تهران: انتشارات   ،آموزشی و یادگیری(  شناسی تربیتی )روانشناسی روان(.  ۱۳۹۷بیابانگرد، اسماعیل )

 نشر ویرایش.

 )چاپ پنجم(. مشهد: انتشارات آییژ. ،های درسی دوره ابتداییتحلیل محتوای کتاب(. ۱۳۹۶مرادی، نرگس )حسن

شناسی یازدهم تجربی براساس روش . تحلیل محتوای کیفی زیست (۱۳۹8دژکوهی، محمدجواد و بستانیان، زهرا )

 تهران.  .ریزی درسی ایرانهای نوین در برنامهشده در پنجمین همایش ملی پژوهشارایه .ویلیام رومی 

( بر اساس  (. تحلیل محتوای کیفی زیست۱۳۹8دژکوهی، محمدجواد و خان احمدی، مهسا  شناسی دهم تجربی 

 تهران. .ریزی درسی ایرانهای نوین در برنامهپنجمین همایش ملی پژوهش شده درارایهروش ویلیام رومی. 

 . ۱-۶۰ .چاپ  ورشانتشارات ک )چاپ چهارم(. تحلیل محتوای کتاب درسی  (.۶۱۳۹، عادل )ظفری نژاد

شناسی پایه دهم براساس  . تحلیل محتوای کتاب زیست(۱۳۹۶زاده، امین )غالمی، اعظم و داداش  ،قربانی، محمدرضا

 . 8۳-  ۱۰۱.  ۱۱شماره  ۳. دوره پژوهی فصلنامه آموزش روش ویلیام رومی. 

پایه اول متوسطه براساس   ۱(. تحلیل محتوای کتاب ریاضی  ۱۳۹۲کرمی، زهره، اسدبیگی، پژمان و کرمی، مهدی )

   .۱۶۷-۱۷۹ .۱۰شماره  ۱۰دوره  .درسی ریزیفصلنامه پژوهش در برنامهو حیطه شناختی بلوم. تکنیک ویلیام رومی 

و محتوای کتاب فیزیک یازدهم با تکنیک ویلیام رومی . تحلیل (۱۳۹۷خادمی، عادله و عامری، لیال )حاجی کریمی 

 میناب.  .پژوهشی استانی از نگاه معلمچهارمین همایش علمی . حیطه شناختی بلوم

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه براساس روش ویلیام (. تحلیل محتوای کتاب شیمی  ۱۳۹۷سی، سعیده )مالمحمدنوه

  هرمزگان. .دهی و یادگیری در دوره ابتدایی های نوین در حوزه یادیافتهکنفرانس ملی   شده درارایه .رومی 



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

124 

 

و  های ویلیام رومی پایه دهم براساس مقوله(. تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی ۱۳۹۹نوری، رضا و امانی، وحید )

 . ۵۹-۷۲ .۱8شماره  ۶. دوره پایهفصلنامه پویش در آموزش علوم به روش آنتروپی شانون. 

  )چاپ چهاردهم(. تهران: انتشارات یادواره کتاب. ،ریزی درسی اصول برنامه(. ۱۳۹۵یارمحمدیان، محمدحسین )

Meltzer, Lynn & Krishnan, Kalyan  (2007). Executive function difficulties and learning  

disabilities: understandings and misunderstandings. In L. Meltzer (Ed.). Executive function 

in education, from theory to practice, New York: The Guilford Press, 101.  

Okeeffe, Lisa (2013). A framework for textbook analysis. International Review of 

Contemporary Learning Research, 2(1), 1-13. 

Dema, Karma & Tshering, Kinlay (2020). The effects of active learning approach in 

teaching and learning science: A case of one of the primary schools in Bhutan. 

In .6-1), 1(7in Education,  for Quality ternational Research Journal  


