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 چکیده

باشد. فعال می صورتبهمحتوای کتاب  تألیف ،آموزانفعال کردن دانش هایروشیکی از 

اضر باهدف بررسی و تحلیل محتوای کتاب جغرافیای ایران پایه دهم انیام شده پژوهش ح

این پژوهش از نوع توصیفی و روش آن روش تحلیل محتوا بر اساس روش ویلیام رومی است. 

 است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل کل کتاب جغرافیای ایران مقطع دوم متوسطه

های متن، تصاویر باشد که مؤلفهمی ،چاپ شده است 0599 صورت تمام شمارد که در سالبها

 ،شدهامانیبا توجه به محاسبات های کتاب مورد تحلیل قرار گرفته است. و پرسش یا فعالیت

حاصل گردید.  373/1و ضریب درگیری تصاویر به میزان  043/1 ضریب درگیری متن برابر با

 ی،روم امیلینظر واسبه گردید. با توجه به مح 64/4ها نیز به میزان ضریب درگیری فعالیت

باشد، درنتییه  3/0تا  4/1 آن ریدرگ بیفعال است که ضر یکتاب درس  ی یزمان

ور، شده در کتاب مذککه مقادیر ضرایب درگیری محاسبهتوان گفت با توجه به اینمی

ها تیکه ضریب درگیری متون و فعالفقط واحد متن تصاویر و مطلوب بوده و ازآنیایی

بر اساس روش ویلیام رومی در حد مطلوب نبوده لذا محتوای کتاب حاضر مناسب 
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ریزان درسی و مؤلفان کتاب درسی جغرافیای ایران پایه دهم، و شایسته است برنامه باشدنمی

در طراحی و تدوین آن دقت بیشتری نموده و با تنظیم محتوای برنامه درسی بهتر، بر میزان 

 زان در فرآیند یادگیری تأکید بیشتری صورت گیرد.آمومشارکت دانش

 تحلیل محتوا، جغرافیای ایران، ویلیام رومی، ضریب درگیری واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هستند و  یآموزش یهادر نظام یریادگیترین منابع از مهم یکی ،یهای درسکتاب 

های کتابد. 0، 1،5101یاداگب دهندیمدارس را شکل م یبرنامه درس یمواد اصل

عامل ت وهیدهی به شمهارت و شکل یادیا ،انتقال دانش تیقابل یریادگیو مواد  یدرس

سطون  نیترنییاطالعات پا موثقعنوان منابع به نیبا جهان را دارد. همچن ریفراگ

همکاران،  و 2بیاتل هستند یریادگیو مراکز  شگاهیکالس در آزما یبرا یآموزش

آن  تبعبهها نظام آموزش و در برنامه یمهم راتییتغ ریاخ یهاد. در دهه74، 5106

 یراب راتییتغ نیصورت گرفته است که ا یها و مواد آموزشکتاب میو تنظ هیدر ته

 شودیبوده است چراکه تصور م یهای آموزشآموزان در فعالیتشرکت دادن دانش

انیام  و قطعاً ندیآیم حساببه یکنندگان اصالحات آموزشآموزان مصرفدانش

 تأثیرگذار یو انیام اصالحات در ابعاد گوناگون آموزش یهای درسدر کتاب راتییتغ

ترین از مهم یکیو  یرسم ینماد برنامه درس یدرس کتاب. د57، 0563ش،یاستا است

های کتاب یمحتوا لیاست با تحل یآموزان در طول نظام آموزشدانش یریادگیمنابع 

برنامه   ی یادیو ضرورت ا شودیآشکارتر منقاط قوت و ضعف معتبر و  یدرس

نها ت یهای درسکتاب تیاهم لیدل. شودیاحساس م شترییافته باستاندارد و سازمان

وزان آمها در مدارس، دانشبلکه کاربرد گسترده آن ستیمطرن ن یاز جنبه ابزار آموزش

 هیاول یمثابه ابزاربهتواند یدهد و میو افکار گوناگون قرار م هادهیا دیرا در معرض عقا

 کتب لذا د.75-78، 0591خانه،اجام کنندها و رفتارها عمل به نگرش یدهشکل یبرا

ند هست یعلم یوتحلیل و بررسمحتاج تیزیه یمقاطع نظام آموزش یو محتوا در تمام

نگام تا در ه کندیکم  م یکتب درس مؤلفیناندرکاران و به دست لیتحل نیچراکه ا

 نندکاتخاذ  یاعاقالنه ماتیتصم یو انتخاب کتاب درس نشیگز ایو  نیو تدو هیته

باشند.  روزبه یشامل مطالب علم دیبا یدرس هایکتاب. د96-99، 0576ارضاپور،
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 و ردیگیو اصالن قرار م یمورد بازنگر باری هر چند سال  یهای درسمعموالً کتاب

 پور،یاموس گردندیم میتنظ دیو مطالعات جد یعلم یهاروش نیمطابق با آخر

 د.84، 0598

یر تفس منظوربهکمی در محتوا  فن پژوهش عینی، اصولی و احتماالً اتحلیل محتوا ر

درسی عامل مهمی در  بای کتویم محتظنگی تنوچگد. 0561چوبینه، ا گویندآن می

 ما و عدودن محتوب بکارایی و نامناس معد گاهیت. نگی یادگیری اسوتعیین چگ

ای هکند یا نتییل میکرا مش ، یادگیریانآموزانایی درک و فهم دانشوا تن بآ بتناس

؛ رحمانی و همکاران، 058: 0595 آبادیعلینفس و نی ا آوردار به بار میظانت زکمتر ا

کمی در محتوا  فن پژوهش عینی، اصولی و احتماالً اتحلیل محتوا ر د.087، 0596

محتوا، روش  لیتحلدیگر عبارتید. به38، 0561چوبینه، ا گویندتفسیر آن می منظوربه

 هاامیپ سهیمقا ایها و متون برنامه و کتاب یمحتوا یو کم ینیع فیتوص یمنظم برا

روش  نیدر ا د.031، 0560ان،یارمحمدیا است یو ساختار محتوا با اهداف برنامه درس

که  شودیم یبندطبقه یو به نحو یصورت منظم کدگذاربه عاتطالا ایو  هاامیپ

 د؛573، 0591،دالورا کندوتحلیل تیزیه یصورت کمها را بهپژوهشگر بتواند آن

 یادگیری تدوین و -موازین یاددهی اساس برهای درسی بنابراین ضرورت دارد کتاب

به شیوه مناسب  برمبنای اصول تحلیل محتوا، مواد و محتوای مطلوب را گزینش و

درسی شامل دو گروه فعال و غیرفعال است. شیوه های محتوای کتاب .ارائه نمایند

آموزش و افزایش این نقش تأکید دارد و از  تدوین فعال محتوا بر نقش یادگیرنده در

وتحلیل بپردازد و نتایج حاصل ها، به تیزیهخواهد که در پاسخگویی به سؤالوی می

ااوستا  کندست، تفکر ا ها صریحاً داده نشدهکه پاسخ آن سؤاالتیرا بیان کند و درباره 

 .د30، 0597و همکاران، 

ویژه و  یکى از دروسى که در آماده ساختن افراد براى زندگى در اجتماع مسئولیت

بسیار  اییین دانش در غرب هم عامل کهچنان. باشدمی مهمى دارد، دانش جغرافیا

اگنیى،  رودیشمار م به 50سازی جوانان براى زندگى در قرن مؤثر و اصلى در آماده
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فعال و  زیرا هدف اساسى از آموزش جغرافیا، پرورش شهروندان و اتباعد. 8، 0576

ه آینده، ب عالوه بر رفع مشکالت زندگى خود در حال و مسییئولى است که بتوانند

طبیعى از  و بین موجودات انسانى و دنیاى سوی صلح و عدالت میان مردم دنیا از 

تأکید  و با توجه به اهمیت کتاب جغرافیا ن،یبنابرا. نندمؤثر کم  ک طوربهدیگر سییو، 

 ٔ که درزمینهو از طرفی ازآنیایی فعال یریادگیبر  جدیدالتألیف یهای درسکتاب

ی ومر امیلیو ایمحتو لیتحل  یاستفاده از تکنبا  تحلیل محتوای کتاب جغرافیا

اب در این پژوهش به تحلیل محتوای کت ،پژوهش خاصی صورت نگرفته است

کتاب مذکور با  ایفعال بودن محتو زانیمجغرافیای دهم جهت مشخص نمودن 

پردازیم. در این زمینه به دنبال پاسخگویی به سؤاالت استفاده از روش ویلیام رومی می

 باشیم:ذیل می

های فعال بر دهم از مقوله ای ایران پایهمتن کتاب جغرافی مندیبهرهمیزان  -

  ت؟قدر اساساس الگوی ویلیام رومی چ

 در ارتباط باآموزان بر اساس تکنی  ویلیام رومی ضریب درگیری دانش -

 ؟دهم متوسطه دوم چقدر است ایران پایه جغرافیایکتاب تصاویر 

 دومدهم متوسطه  ای ایران پایهکتاب جغرافی هایفعالیت مندیبهرهمیزان  -

  ؟های فعال بر اساس الگوی ویلیام رومی چقدر استاز مقوله

 نه تحقیقپیشی

های تحلیل محتوای کتاب ٔ هایی درزمینهبا توجه به اهمیت موضوع، پژوهش

 گردد:درسی انیام شده است که به چند نمونه از مطالعات خارجی اشاره می

شیمی دوره راهنمایی فرم  باهدف ارزیابی کتاب ی راپژوهشد 5105ا 1دلیم و مبارک

از منظر  رومی ه از تکنی  ویلیاماز برنامه درسی مالزی با استفاد KBSMچهارم 

متون، نمودارها،  . شش جنبه شاملدادندفعال بودن محتوای کتاب درسی انیام 

                                                           
1- Dalim and  Mubaarrak 
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 آموز درها و اهداف یادگیری ازنظر درگیر کردن دانشها، فعالیتها، خالصهتمرین

برای  ضریب درگیری نتایج محاسباتوتحلیل قرار گرفت. فرایند یادگیری مورد تیزیه

 بیان 1.67و برای کل  0.11، 1.76، 1.11، 0.45، 1.95، 1.34ترتیب  بهرا ها شاخص

بدون  1.4تا  1است که مقادیر ضریب درگیری بین  ایگونهاست. تفسیر بهنموده 

 0.3 تا 1مطلوب،  حد 1و تعریف،  بیشتر به حفظ 1تا  1.4آموزان، مشارکت دانش

ی آموزان کافدانش مات برای استفادهکه معلوطوریسؤال و فعالیت، به صورتبه فقط

را  هیچ محتوایی وجود ندارد، یعنی فقط دانشیویان 0.3نیست و مقادیر بیشتر از 

 1.67بنابراین در این تحلیل با ضریب درگیری  ؛کندوتحلیل میمیبور به انیام تیزیه

جزئی به معیارهای ی  کتاب درسی خوب پاسخ  طوربهکه کتاب درسی  مشخص نمود

کارگیری فرهنگ در به یچگونگ یبررس به ید در پژوهش5108ا ارسالن .دهدمی

های سوم و چهارم مدارس آموزان کالسدانش یبرا یسیزبان انگل یهای درسکتاب

 یمحتوا لیاز تحل یهای درسمیموعه کتاب لیتحل ی. براپرداخت هیترک یدولت

 هیاپ یکه کتاب درساز آن است  یپژوهش حاک جیاستفاده شده است. نتا یفیتوص

 هاهافتیاست.  یشتریب یاقالم فرهنگ یه چهارم دارایسوم نسبت به کل کتاب پا

مرتبط با فرهنگ، عدم تعادل وجود دارد، به  یهاتمیآ نیکه ب دهدینشان م نیهمچن

 هایدر کتاب یفرهنگ نیکمتر از اقالم هدف و ب یکه اقالم فرهنگ بوم یمعن نیا

 51در پژوهشی محتوای  د نیز5108ا 0م است. لیو و خینسوم و چهار هیپا یدرس

کتاب را تحلیل نمودند و  کتاب درسی علوم کشور بحرین ازنظر نمودارهای موجود در

 یادگیری موجود ها،به این نتییه رسیدند که نمودارهای موجود در این کتاب درنهایت

د در 5150ا 5تسونوا و کریب. کنددر کتاب درسی را برای یادگیرندگان تسهیل می

 کتاب ،محتوا لیکتابخانه: تحل یهامیموعه ییمدرسه ابتدا»تحت عنوان  یپژوهش

در  ییمدرسه ابتدا 01 یهاهای تیارت علم از کتابخانهکتاب ، به بررسیعلم تیارت

                                                           
1 -Liu and Khine 

2 Baker and Watson 
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 یکل تیفیکبررسی  یبرا ،افتهی رییتغ  یمتحده با استفاده از روش روبرسراسر ایاالت

 هایافته پرداختند. یسواد انتقاد یارهایسواد و مع ،یعلم یا محتواها در رابطه بآن

 اریدرصد مع 99 ،یعلم یمحتوا یکل اریها معدرصد از کتاب 85از آن است که  یحاک

 را دارند. یکل یسواد انتقاد اریدرصد مع 40و  یسواد کل

د یهایی که بر میزان درگیری و فعال بودن محتوای کتاب درسی تأکیکی از روش

ه در ایران در این زمین باشد.کند تحلیل محتوا با استفاده از روش ویلیام رومی میمی

شده است که به چند نمونه اشاره مطالعاتی با استفاده از روش ویلیام رومی انیام

 گردد:می

 هیپا یاضیکتاب ر یمحتوا لیتحت عنوان تحل ی کهلید در تحل0595ا خانی طاهر

مود، ناستفاده  یفیها از آمار توصوتحلیل دادهتیزیه یرای، بروم امیلیچهارم به روش و

بوده و  فعال ازحدبیش 5.16 میزان متن با ضریب درگیری که دیرس نتییه نیه اب

فعال و با توجه به این روش  0.3مناسب نیست و سؤاالت با میزان ضریب درگیری 

 این مورد هم با کهشد  حاسبهم 0 به میزان ریتصاوضریب درگیری و باشد مناسب می

د تحقیقی در مورد تحلیل 0594پرورش ا .باشدیمناسب م یروم امیلیتوجه به روش و

ییه انیام و نت یروم امیلیو  یبر اساس تکن ییچهارم ابتدا هیکتاب علوم پامحتوای 

د در 0.3های کتاب اد و پرسش0.3ا ریکتاب در بخش تصاو یریدرگ بیکه ضر گرفت

بوده  غیرفعالمحتوا ، د1.517ا متن یریدرگ بیضر ازلحاظ یدارد ولقرار  یحد مطلوب

حسینی و  .سوق دهد یریادگیجهت  شتریب تیآموزان را به فعالتواند دانشیو نم

اس بر اس ییسوم ابتدا هیپا یکتاب علوم تیرب یمحتوا لیتحلبه د 0596ا همکاران

تاب ک ریو تصاو هاپرسشوتحلیل شامل متن، واحد تیزیهی پرداخت. روم امیلیروش و

 بیضر و لیتحل یروم امیلیبا فرمول و رفعالیفعال و غ یهامقوله اساسکه بر  باشدمی

که متن کتاب  دهدینشان م آمدهدستبه جیها مشخص شده است. نتاآن یریدرگ

 نیهمچن .است شدهطراحی ایفعال بوده و مناسب و پو 1.35 یریدرگ بیعلوم با ضر

کردن  ریبوده و موجب درگ یفعال ریتصاو 1.77 یریدرگ بیضرکتاب با  ریتصاو
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 یریدرگ ضریب یهای نظردر خصوص پرسش شده است. یریادگیآموزان در دانش

کتاب بدون در  یعنیباشد یم تربزر  اریبس 0.3از  بیضر نیاآمد. به دست  3عدد 

ه و ارائ تیلفعا  یاز انیام  یکاف شو بدون ارائه دان رینظر گرفتن اطالعات فراگ

تحت عنوان  یلید در تحل0596ا ی و همکارانمحسناست.  دهیاطالعات فراوان را طلب

 امیلیو  یبر تکن یمبتن یدوازدهم رشته علوم تیرب هیپا  یزیکتاب ف یمحتوا لیتحل

 بیکه ضر نشان دادندو  را بررسی نموده 0597سال  یعلوم تیرب  یزیکتاب ف ی،روم

 0.03ها و سؤاالت کتاب نیو تمر 1.55کتاب  ریصاوت ،1.40متن کتاب  یریدرگ

باشد اما تصاویر های کتاب میکه حاکی از فعال بودن متن و تمرین محاسبه گردید

عبادی  .کندصورت فعال درگیر نمیآموزان را برای یادگیری بهد دانش5ا فیزی کتاب 

ازدهم دو هیپاشناسی کتاب زیست یمحتوا لیتحلبه بررسی د 0599ا مناس و سعادتی

 یریدرگ بیضر ،ژوهشپ یهاافتهیبر اساس پرداختند.  یروم امیلیبر اساس روش و

 جینتا .به دست آمد 1.196و  151.1 بیبه ترت ریمتن و تصاو یهادر بخش رندهیادگی

د 0411ا رضاییاست.  ریمتن و تصاو یهادهنده غیرفعال بودن کتاب در بخشنشان

ای مطالعات اجتماعی پایه چهارم به روش ویلیام رومی تحلیل محتوپژوهشی که به در 

ضریب ، صورت غیرفعال استکه به 1.07 متننشان داد که ضریب یادگیری پرداخت، 

است که تصاویر این کتاب رویکرد نکته است و بیانگر این  1.51 تصاویریادگیری 

د فعال نشان از رویکرباشد که می 1.47 غیرفعال دارد و ضریب یادگیری سؤاالت

   رد.دا سؤاالت آخر متن کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

 هامواد و روش

این پژوهش از نوع توصیفی و روش آن روش تحلیل محتوا بر اساس روش ویلیام رومی 

است که ی  روش تحلیل محتوا کمی است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل 

صورت تمام شمارد که در سال بها سطهکل کتاب جغرافیای ایران مقطع دوم متو

های درسی عمومی و متوسطه نظری تألیف و توسط توسط دفتر تألیف کتابکه  0599
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باشد. واحد مطالعه، می ،های درسی ایران چاپ شده استشرکت چاپ و نشر کتاب

تاب های کهای متن، تصاویر و پرسش یا فعالیتهای کتاب مذکور است که مؤلفهدرس

واحد تحلیل در بخش متن، جمله، در بخش  کهطوریلیل قرارگرفته است بهمورد تح

ابراز . باشدهای درس میها، فعالیتها و در بخش پرسشتحلیل تصاویر، تصویر و شکل

صورت است که به یبندمقوله ستمیس یروم امیلیها در روش وگیری دادهاندازه

ه در ک شودیانیام م یروم امیلیرمول واساس ف بر وتحلیلاستاندارد وجود دارد. تیزیه

 شود:ذیل توضیح داده می

 وتحلیل در روش ویلیام رومیتجزیه -

تواند میزان درگیری فعال یادگیرنده در جریان یادگیری را ی که مییهایکی از روش

، 0595 همکاران، و کرمیا باشدروش تحلیل محتوای ویلیام رومی می ،تعیین نماید

های کمی تبدیل شود اطالعات کیفی به دادهیل محتوا سعی میدر روش تحلد. 075

 یهالیتحل روش و د.55-54، 0593مصلح و همکاران، ا گردد هیتیزو سپس 

وجود  لیهدف تحل و با توجه به نوع یهای درسکتاب یمحتوا لیتحل یبرا یگوناگون

 فهدشود. می کتاب استفاده نیا یبرا یروم امیلیپژوهش از فرمول و نیدارد که در ا

 موردنظرای محتوب و یا کتاآست که ال این سؤا به پاسخ ،میرو میلیاو  روش

 یبرا یروم امیلیو ؟میکند  گیری درگیردیازش و موآبا ل فعار طورا به آموزاندانش

ها سشو پر ریتصاو ابتدا محتوا را به سه قسمت متن، یهای درسکتاب یمحتوا لیتحل

در  یومر امیلیو. کندیم فیرا تعر ییهاهر قسمت مقوله یو سپس برا کندیم میتقس

 یفعال، طبقه ی: طبقهدینمایم میها، مقوله را به سه طبقه تقسبندی مقولهطبقه

 .یخنثهای مقوله یطبقه رفعال،یغ

ش و آموز یریادگیبا  طورکلیبهو  یهای علمآموز با فعالیتفعال، دانش یهادر طبقه

 یبه معن یهای علمآموز مشغول فعالیتدانش رفعالیغ یهادر طبقه. است ریدرگ

 ریهای غکتاب ند،یها تأکید نمامقوله نیای هایی که روو کتاب باشدینم یواقع
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 یابیدر ارزش یهستند که نقش مهم ییهامقوله یخنث یهاقولهم خواهند بود. یپژوهش

از  توانیم یابیارزش در نیو بنابرا کنندینم فایا یکتب و متون درس یکم لیو تحل

ال فع یهاتعداد مقوله میاز تقس زیآموزان ندانش یریدرگ بیضر .نمود نظرصرفها آن

، 0411امیری رودباری و زارعی کیاسری، ا آیدیم به دست رفعالیغ یهابر تعداد مقوله

 د.54

به  درصد آن 51-91داند که بین رومی کتابی را دارای محتوای فعال و مناسب می

و موضوعات علمی، با رویکرد فعالیت فراگیر در قالب پرسشگری و  ی مطالبائهار

ز ا پژوهش، بپردازد. در غیر اینصورت محتوای غیرفعال است. در محتوایی که کمتر

 ی الزمو اولیه مقدماتیو حقایق علمی ارائه شود، فراگیر از دانش  درصد اطالعات 51

درصد  71از  برخوردار نیست و چنانچه بیشدهی به سؤاالت کتاب برای درک و پاسخ

مطالب کتاب به ارائه حقایق و دانش تازه بپردازد، صرفاً محتوا به انتقال و انباشت ذهن 

 کتاب  ی یزمان یروم امیلیتأکید دارد و دیگر محتوای فعال نخواهد بود. ازنظر و

 د.0986رومی، ا باشد 3/0تا  4/1 آن ریدرگ بیفعال است که ضر یدرس

 کدگذاری متن درس  -

و  دار واقعیواحد معنی جملهباشد. میجمله  ویلیام رومیواحد تحلیل متن در روش 

ترین شود، زیرا مضمون در معموالً در فشردهمحسوب می ترین جزء تحلیلکوچ 

ه با توج جمالتبندی مقوله و سپس شودای ساده بیان میجمله صورتبهشکل خود 

 گردد.مشخص می 0س جدول بر اسابه مفهوم هر جمله 
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متن یبودن واحدها یخنث ایمربوط به غیرفعال، فعال  یهاقولهم: 0 جدول  

عالئم  توضیحات

 اختصاری

 مقوله

 وسیلهبهکه  یمشاهدات ایساده مفروضات و انی: بقتیحق انیب

 آموزاز دانش ریغ یگریفرد د

 است رفتهیپذ انیام

A  

 

 غیرفعال
 سندگانیتوسط نو شدهارائه: نظرات یلاصول ک ای نتایج انیب 

 مختلف موضوعات و مفروضات نیارتباط ب دربارهکتاب 

B 

 ایواژه   ی تشریح و فیتوص یکه برا هاییجمله: فیتعار

 .شودمیآورده  اصطالن

C 

فاصله الها بکه در متن آورده شده و جواب آن سؤاالتی

 است شدهداده مؤلف وسیلهبه

D 

 هاپاسخ به آن یآموز برادانش کندمی یابیکه ا سؤاالتی

 هیر ا تیز شدهدادهمفروضات 

 .دینما لیتحل و

E  

 

 فعال

را که خود او  یییاست که نتا شدهخواستهآموزان از دانش

 دینما انیآورده است ب دست به

F 

را انیام داده  یشیاست که آزما شدهخواستهآموزان از دانش

را  دهشعنوانمسائل  نکهیا ای و دینما لیحاصل را تحل نتایج

 .حل کند

G 

و  شدهارائهآموزان دانش توجهجلب منظوربهکه  سؤاالتی

 وسیلهبهفاصله الها بجواب آن

 .است امدهیکتاب در متن ن سندهینو

H  

 

 خنثی

مراحل انیام  ای ریاست که تصاو شدهخواستهآموزان از دانش

 یتالجم طورکلیبهو  قرار دهد حظهالم را مورد شیآزما  ی

 یمقوله جا نیهای فوق نگنید در ااز مقوله کدامهیچکه در 

 .ردیگیم

I 

 J .انیب یسؤاالت مربوط به معان
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 :کدگذاری تصاویر و اشکال -

تصویر  صورت نقشه،که به تواند تصاویر باشدمی لد تحلیحرومی، وا   ویلیامدر تکنی

 ن ازآموزادانش استفادهآن مبتنی بر میزان  للیآمده و تح ها درسیو نقاشی در کتاب

ر اساس بباید تصاویر کتاب،  ،درگیری ذهنی تصاویر بتعیین ضری. جهت تصاویر است

 لیمربوط به تحل هایمقوله 5. جدول کدگذاری شوند 5های جدول شماره مقوله

 دهد.را نشان می ریتصاو یواحدها

 و اشکال ریتصاو یاواحده لیمربوط به تحل یهاقوله: م5جدول 

عالئم  توضیحات

 اختصاری

 مقوله

 یموضوع خاص حیتشر یکه از آن فقط برا یریتصو

 .است شدهاستفاده

A غیرفعال 

تا با استفاده از موضوعات  خواهدمیآموز که از دانش یریتصو

 .را انیام دهد یشیآزما ای تیفعال شدهداده

B فعال 

 شیاآزم  ی لیوسا یآورجمع وهیش حیتشر یکه برا یریتصو

 .آمده است

C خنثی 

 D .های فوق نگنیداز مقوله کدامهیچکه در  یریتصو

 

 ها(:فعالیت) هاتحلیل پرسشکدگذاری  -

و پس از  گیردخاص قرار می مقوله  هر پرسش در یبا توجه به روش ویلیام رومی 

، میزان 5بر اساس جدول  (a+bا و غیرفعالد c+dافع ال  یهامقولهمشخص کردن 

های فعال بر های کتاب با تقسیم مقولهآموزان با سؤاالت و فعالیتدرگیری دانش

 .شودتعیین میغیرفعال 
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هاها یا فعالیتهای پرسشواحد لیهای مربوط به تحلمقوله: 5جدول   

عالئم  توضیحات

 اختصاری

 مقوله

 غیرفعال A .افتیتوان در کتاب می میسؤالی که جواب آن را مستق
 
 

 B تاس فیسؤالی که جواب آن را مربوط به نقل تعار

های از آموخته دیآموز باپاسخ آن به دانش یسؤالی که برا

 دیگیری در مورد مسائل جدنتییه یبرا دیخود در درس جد

 .استفاده کند

C فعال 

 یبخصوص مسئلهشده آموز خواستهسؤالی که در آن از دانش

 .دیرا حل نما

D 

 تحقیقهای یافته

ی ها موردبررسبر اساس سؤاالت پژوهش واحد تحلیل متن، تصاویر یا اشکال و فعالیت

 هیپا جغرافیای ایرانکل کتاب و ارزشیابی  ریمتن و تصاو لیتحل جینتا قرار گرفت و

و بر اساس توضیحات  ارائه نمودار صورت جدول وبه یروم امیلیدهم بر اساس روش و

رفعال و خنثی مشخص و ضریب درگیری محاسبه گردید های فعال، غیجداول، مقوله

  گردد:که در اینیا توضیحات مربوط به آن بیان و بحث می

های دهم از مقوله ای ایران پایهمتن کتاب جغرافی مندیبهرهمیزان  سؤال اول:

  ت؟فعال بر اساس الگوی ویلیام رومی چقدر اس

های در مقوله 0اساس جدول بدین منظور تمام جمالت دروس کتاب مطالعه و بر 

های جزء مقوله D،C،B،Aهای مقوله 0مختلف قرار داده شد. بر اساس جدول 

 هستندهای خنثی مقوله Jو  Iهای فعال و مقوله H،G،F،Eهای غیرفعال، مقوله

ی و شکل روم امیلیمتن با روش و لیتحل یواحدها یفراوان 4د. جدول 0561چوبینه، ا

وش اساس ر جغرافیا ایران پایه دهم بر متن کتاب یمحتوا لیتحل هایمقوله فراوانی 0

دهد. ضریب درگیری در خصوص متن از ها را نشان میویلیام رومی هری  از آن

 د محاسبه گردید.0ا های غیرفعال بر اساس رابطههای فعال بر مقولهتقسیم مقوله
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 د0ا رابطه

= ضریب درگیری متن
مقولههای فعال میموعه

هایمقوله غیرفعال میموعه
=

e + f + g + h

a + b + c + d
 

ضریب درگیری متن =
70 + 17 + 2

494 + 28 + 62 + 28
= 0/145 

 یروم امیلیمتن با روش و لیتحل یواحدها یفراوان: 4جدول 

ضریب 

مقوله درگیری
ی 

یها
خنث

 های غیرفعالمقوله های فعالمقوله 

س
درو

صول 
ف

 

I

=
e + f + g + h

a + b + c + d
 

 

j i h g f e d c b a 

فصل  اول 50 8 6 0 5 - - - - - 165/1

 دوم 55 5 5 6 - 0 - - - - 150/1 اول

  سوم 58 5 3 4 5 0 - - - - 160/1
فصل 

 دوم
048/1 - - - - - 0

0 

 چهارم 87 4 4 -

 پنیم 75 4 8 3 7 - - - - - 179/1

548/1 - - - - 8 0

5 

 ششم 81 5 9 5

535/1 - - - - 3 0

0 

  هفتم 46 0 7 7
فصل 

 هشتم 06 - 7 - 0 - - - - - 14/1 سوم

569/1 - - 0 - 4 0

3 

- 0

1 

 نهم 39 -

 دهم 69 3 4 - 6 - - 0 - - 190/1
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 جغرافیا ایران پایه دهم بر متن کتاب یمحتوا لیهای تحلمقوله ینمودار فراوان :0شکل 

 اساس روش ویلیام رومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یروم امیلیمتن با روش و لیتحل یواحدها یفراوان: 0شکل 

 باشد، د4/1ادر متن و نوشته کمتر از  ریفراگ یریدرگ بیاگر ضر یروم امیلیازنظر و

 گرپردازد. ایعات مالآن است که متن کتاب غیرفعال است و صرفاً به ارائه اط نشانگر

 رانیکتاب، فعال بوده و فراگ یشد، محتوابا  یبرابر  ای ود 4/1اتر از بزر  بیضر نیا

ب مناس بیضر ،یروم امیلیازنظر و به عبارتی کند.یدعوت م تیو فعال پژوهش را به

د. لذا با توجه 0986، 0رومیا باشدمی د3/0تا  4/1ا نیب یعدد فعال بودن محتوا یبرا

از  ربه محاسبات انیام شده، ضریب یادگیری متن در تمام دروس کتاب مذکور کمت

                                                           
1 -Romey 
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 کتابشده ضریب مذکور در کل بوده و همچنین با توجه به میزان محاسبه 4/1

 دومدهم متوسطه  یا پایهمندی متن کتاب جغرافبهره زانیمتوان گفت د می043/1ا

 یهیدرنتبوده و  043/1بسیار پایین و برابر با  امیلیو یهای فعال بر اساس الگواز مقوله

 پردازد.ارائه اطالعات می متن کتاب غیرفعال و صرفاً به

باط در ارتآموزان بر اساس تکنی  ویلیام رومی ضریب درگیری دانش سؤال دوم:

 ؟متوسطه دوم چقدر است دهمپایه  ایران جغرافیایکتاب تصاویر  با

عنی یشمار  تمام جغرافیای دهم مانند واحد متن از روشرای تحلیل تصاویر در کتاب ب

عنوان به یکل تصاویر کتاب درسر کتاب مذکور استفاده و شمارش و بررسی تمام تصاوی

 و ریتصاو نوشتاری غیر یمحتوا لیتحل یفراوان 3جدول گردید.  نمونه آماری انتخاب

را نشان  یروم امیلیو  یبا تکن ریتصاو نوشتاری غیر یمحتوا لیتحل یفراوان 5شکل 

 Bی و مقوله باشدیم رفعالیغ یجزء مقوله A هایقولهم 3 و 5 جدولطبق دهد. می

. شودیمحسوب م یخنث هایجزء مقوله Dو  C هایفعال هستند و مقوله یجزء مقوله

فعال بر  هایمقوله میاز تقسد 5ا رابطهبر اساس  تصاویر در خصوص یریدرگ بیضر

 .دآییم دست به رفعالیغ هایمقوله

 د5ا رابطه 

= ضریب درگیری تصاویر
فعال مقولههای میموعه

موعهمی غیرفعال مقولههای 
=

b

a
 

ضریب درگیری تصاویر =
69

120
= 0/575 
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 یروم امیلیو  یبا تکن ریتصاو نوشتاری غیر یمحتوا لیتحل یفراوان :3جدول 

ضریب 

 درگیری

های مقوله

 خنثی

های مقوله

 فعال

های مقوله

 غیرفعال

 فصول دروس

I =
b

a
 

d c b a 

فصل  اول 7 7 - - 0

 دوم 8 5 - - 55/1 اول

  سوم 05 5 - - 55/1
فصل 

 دوم
 چهارم 03 6 - - 35/1

 پنیم 08 7 - - 45/1

 ششم 6 8 - - 73/1

  هفتم 9   9 - - 0
فصل 

 سوم
 هشتم 6 5 - - 53/1

 نهم 04 05 - - 63/1

 دهم 54 05 - - 34/1

373/1 - - 89 051 01 

 درس

کل 

 کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساس جغرافیا ایران پایه دهم بر کتاب تصاویر لیهای تحلمقوله ینمودار فراوان :5شکل 

 روش ویلیام رومی
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دهد ضریب یادگیری تصاویر تمام دروس نشان می 5و شکل  3طور که جدول همان

 هشتمد و درس 55/1ا سومد، 55/1ا دومکتاب جغرافیای ایران پایه دهم دروس 

 ی تصاویر هر درسریدرگ بیضر هسبتوجه به محا بابوده و لذا  4/1د کمتر از 53/1ا

 است کهفرمول ویلیام رومی آمده در  د و بر اساس آنچه373/1ا کتابکل  مقادیرو 

میزان فعال بودن تصاویر و اشکال کتاب مطلوب  ،باشد 3/0 تا 4/1بین  I اگر مقدار

 ای طراحی وگونهبهباشد و تصاویر می ، این واحد تحلیل فعالباشندفعال می ،بوده

به یادگیری برانگیخته و زمینه  آموزان را نسبتدانشتواند می شده است کهرائها

 سازد.اکتشاف و پژوهش و عمل فعاالنه آنان را فراهم 

دهم متوسطه  ای پایهکتاب جغرافیهای فعالیت مندیبهرهمیزان  سؤال سوم:

  ؟های فعال بر اساس الگوی ویلیام رومی چقدر استاز مقوله دوم

ر بجغرافیای ایران پایه دهم کتاب های فعالیتر بررسی و تحلیل محتوای منظوبه

 5طبق جدول کتاب مذکور  هایو فعالیت هاتمام سؤال روش ویلیام رومی،اساس 

 ها و ضریب درگیریکه بررسی و محاسبه مقوله قرار گرفت بندیطبقهو  موردبررسی

رگیری برای تحلیل واحد ذکر است ضریب دآمده است. قابل 5و شکل  8در جدول 

 د موردمحاسبه قرار گرفت.5ا ها بر اساس رابطهو فعالیت هاسؤال

 د5ا رابطه

ضریب درگیری سؤالها =
هایمقوله فعال میموعه 

مقولههای غیر فعال میموعه 
=

c + d

a + b
 

ضریب درگیری سؤالها =
63

13
= 4/84 
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 یروم امیلیو  یبا تکنها یتنوشتاری فعال غیر یمحتوا لیتحل یفراوان :8جدول 

 فصول دروس های غیرفعالمقوله های فعالمقوله

d c b a 
 فصل اول اول - - 5 -

 دوم - - 5 -

  سوم 4 - 4 0
 چهارم - - 8 - فصل دوم

 پنیم 5 - 8 8

 ششم - - 7 8

  هفتم 5 - 8 -
 هشتم - - 5 5 فصل سوم

 نهم 4 - 5 5

 دهم 0 - 7 0

 میموع 13 - 45 06

I =
63

13
= 4/84 

 

 ضریب درگیری

 

 

 یروم امیلیو  یبا تکنها فعالیت نوشتاری غیر یمحتوا لیتحل یفراوان: نمودار 5شکل 
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باشد  3/0چنانچه ضریب درگیری فراگیر با محتوای درسی بیش از  ازنظر ویلیام رومی،

 طورهبر انتظار دارد نشانگر آن است که تمامی جمالت تصاویر و سؤاالت کتاب از فراگی

 هاندازبهوتحلیل بپردازد و دیگر امکان ارائه اطالعات علمی مرتب و مداوم به تیزیه

 ،خواندیفرامهای متعدد کافی در آن وجود ندارد و فقط فراگیران را به انیام فعالیت

 بدون آنکه اطالعات کافی در اختیار آن قرار داده باشد و یا به شرایط فراگیر توجهی

، ضریب یادگیری شدهانیامد. با توجه به محاسبات 045، 0566احسن مرادی،  نماید

 3/0د حاصل گردید. لذا چون ضریب یادگیری بیش از 64/4ا کتابها در کل فعالیت

آموز قرار نداده و در این محتوا اطالعات علمی کافی در اختیار دانش گونهنیاباشد، می

 باشد.فعال می ازحدشیبب نبوده و مناس موردنظرصورت نیز محتوای 

 گیرینتیجه

-صورت فعال میتألیف محتوای کتاب به ،آموزانفعال کردن دانش هایروشیکی از  

در  لتفکر و تعق یتواند یادگیرنده را برامیطرف ازی  درسی برنامۀ یباشد. محتوا

ه کازآنیاییحفظ کردن مطلب بکشاند. دیگر او را به  فو از طرنموده آماده  لائسم

ژه و وی در آماده ساختن افراد براى زندگى در اجتماع مسئولیت هایی کهیکی از دانش

بوده و از طرفی کتاب مذکور با ارائه آگاهی و شناخت  ، دانش جغرافیاداشتهمهمى 

خصوص کشور خویش، در تربیت شهروندی مسئول و نسبت به محیط زندگی و به

ای دارد، همچنین قابل انسان و محیط، اهمیت ویژهتالش در بررسی و درک روابط مت

استفاده از با  تحلیل محتوای کتاب جغرافیا ٔ که پژوهش خاصی درزمینهازآنیایی

 لین پژوهش باهدف تحلای ،ی صورت نگرفته استروم امیلیو ایمحتو لیتحل  یتکن

 رفعالیغ ایاز منظر فعال  0599دهم چاپ  هیپاجغرافیای ایران  یکتاب درس یمحتوا

پذیرفت. با بررسی که بر روی صورت  صورت تمام شماری بهروم امیلیبودن به روش و

های کتاب جغرافیای ایران پایه دهم انیام شد، نشان فعالیت های متن، تصاویر ومؤلفه

ق آموزان را تشویدهد که محتوای کتاب مذکور در قسمت متن نتوانسته است دانشمی
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و ضریب  4د و جدول 0ا که بر اساس رابطهطوریید، بهبه فعالیت و یادگیری نما

 شده، برو همچنین به این دلیل که میزان ضریب بررسی 043/1 درگیری متن برابر با

و فقط به متن کتاب غیرفعال باشد لذا می 4/1اساس نظریه ویلیام رومی کمتر از عدد 

د در این زمینه اشاره کرد ارائه اطالعات علمی پرداخته است. از نکات مهم دیگر که بای

ساده مفروضات  انیبکه به ترتیب  aاین است که متن کتاب بیشتر مربوط به مقوله 

اشد. ب، میاست شدهاستفاده آموزاز دانش ریغ یگریفرد د وسیلهبهکه  یمشاهدات ای و

محاسبه  373/1، ضریب درگیری تصاویر به میزان 3د و جدول 5ا بر اساس رابطه

 4/1ذکر است میزان ضریب درگیری تصاویر دروس در حد مطلوب بین لگردید. قاب

باشد اما باید توجه نمود که ضریب مذکور در کل کتاب خیلی باال نبوده که می 3/0تا 

ای گونهبهتصاویر حال در این زمینه باید فعالیت و دقت بیشتری صورت پذیرد بااین

به یادگیری برانگیخته و زمینه  وزان را نسبتآمدانشتواند می شده است کهطراحی و ارائه

ز ها نیضریب درگیری فعالیتسازد. اکتشاف و پژوهش و عمل فعاالنه آنان را فراهم 

د میزان ضریب 5ا و رابطه 8موردبررسی و محاسبه قرار گرفت. بر اساس جدول 

ه بود 3/0شده بیشتر از که میزان ضریب محاسبهحاصل شد. ازآنیایی 64/4درگیری 

اطالعات علمی کافی در اختیار ازحد فعال بوده و بیشهای کتاب مذکور لذا فعالیت

-و دانشمناسب نبوده  موردنظرآموز قرار نداده و در این صورت نیز محتوای دانش

 نماید که اثر سوئی بر یادگیری خواهد داشت.فعالیت می ازحد درگیربیش آموزان را

منزله عدم فعال بودن و به 3/1د که کمتر از 04/1ا با دقت در ضریب درگیری متن

د که ضریب مذکور 64/4ا هاباشد همچنین با توجه به ضریب درگیری فعالیتمتن می

 انیبتوان گفت در واحد متن بیشتر به باشد، میازحد فعال بودن آن مینشان از بیش

مقدماتی  از دانشارائه اطالعات علمی مختصر بسنده شده است و  ساده مفروضات و

و در واحد برخوردار نیست  ،دهی به سؤاالت کتابی الزم برای درک و پاسخو اولیه

 دیپاسخ آن با یبراآموز شده است که دانشآموزان خواستهسؤاالتی از دانش ها،فعالیت
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استفاده  دیگیری در مورد مسائل جدنتییه یبرا دیهای خود در درس جداز آموخته

 مذکور مطرن نشده است.که در متن کتاب  کند

شده که از بین مقادیر ضرایب درگیری محاسبهتوان گفت با توجه به اینطورکلی میبه

 که ضریب درگیریدر کتاب مذکور، فقط واحد تصاویر فعال و مطلوب بوده و ازآنیایی

ها بر اساس روش ویلیام رومی در حد مطلوب نبوده لذا محتوای کتاب متون و فعالیت

های باشد که در راستای هر چه بهتر شده آن. در این زمینه پیشنهاداسب نمیحاضر من

 گردد:ذیل مطرن می

ریزان درسی و مؤلفان کتاب درسی جغرافیای ایران پایه شایسته است برنامه -

دهم، در طراحی و تدوین آن دقت بیشتری نموده و با تنظیم محتوای برنامه 

 آموزان درآن، بر میزان مشارکت دانشهای متناسب با درسی بهتر و فعالیت

ری تفرآیند یادگیری تأکید بیشتری صورت گرفته تا یادگیری از عمق مناسب

 برخوردار گردد.

ا شده است لذتحلیل محتوای کتاب مذکور بر اساس روش ویلیام رومی انیام -

ها به تحلیل گردد سایر پژوهشگران با استفاده از سایر روشپیشنهاد می

ه شده و بطور کامل بررسیتاب پرداخته تا از این طرق جوانب امر بهمحتوا ک

 بهبود نواقص محتوای کتاب درسی مذکور کم  نمایند.

آموزان در شرایط تواند باعث بهبود عملکرد دانشیکی از عواملی که می -

حقیقی گردد، گره زدن اطالعات علمی با زندگی واقعی و بیان محتوای الزم 

سادگی میسر است و ست که این امر در دروس جغرافیا بهدر این زمینه ا

توان با تهیه محتوای مناسب باعث بهبود عملکرد آنان در شرایط واقعی می

شد که نتییه آن در زندگی اجتماعی و داشتن شهروند سالم مشهود خواهد 

 گردید.

آموزان به تفکر تأملی و تعمیق بیشتر جهت تشویق و برانگیختن دانش -

ی، شایسته است محتوای متن کتاب از حیطه دانش به سطون درکی یادگیر
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 انگیز جایگزینارتقا یابد که جهت نیل به این مهم، الزم است مطالب چالش

 اطالعات حفظی و دانشی گردد.

گرچه واحد تصاویر در این پژوهش با توجه به روش ویلیام رومی، در حد  -

تری استفاده گردد که اسبمطلوب قرار دارد ولی بهتر است از تصاویر من

 آموز را به انیام آزمایش یا فعالیت بیشتری تشویق نماید.دانش

که نتایج حاصل از این پژوهش نشان از عدم فعال بودن متن با توجه به این -

تری گردد محتوای فعالباشد، لذا پیشنهاد میها در کتاب مذکور میو فعالیت

وز به فراگیری مطالب علمی تشویق آمدر این زمینه فراهم گردد که دانش

 بیشتری گردد.

های کتاب و متن کتاب صورت فعالیت ٔ بهتر است تناسب بیشتری درزمینه -

های پذیرد چراکه در این مطالعه تناسب کمتری بین متن کتاب و فعالیت

هایی بسیار فراتر از متن و محتوای متنی آن مشاهده گردید و انیام فعالیت

 شده است.زان خواستهآموکتاب از دانش

های جغرافیا فعالیت بیشتری درزمینه شایسته است مؤلفین درسی کتاب -

های علمی انیام داده تا با استفاده هر چه برگزاری گردهمایی و همایش

های صورت گرفته، نسبت به رفع مشکالت بیشتر و بهتر از تیربیات و پژوهش

 ها اقدام نمایند.احتمالی کتاب

 منابع

 یمحتوا لیتحل» د.0411ا ابراهیم ،یاسریک یزارع و سحر ،یرودبار یریام .0

 امیلیبر اساس روش و ییدوره ابتدا یهای علوم تیربکتاب یمیش هایبخش

 55دوره هفتم، شماره  ،هیدر آموزش علوم پا شیفصلنامه پو ،«یروم

بر اساس  ییچهارم ابتدا هیکتب علوم پا یمحتوا لیتحل» د.0594ا مولودپرورش،  .5

صفحات  یی،آموزش ابتدا یمل شیمیموعه مقاالت هما ،«یروم امیلیو  یکنت

5513-5098 
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ای هکتاب یمحتوا لیو تحل ییدوره ابتدا یاخالق تیترب» د.0591ا کیوانجامخانه،  .5

دانشگاه  ،یآموزش ریزیبرنامهارشد  یکارشناس نامهپایان ،«میبخوان یفارس

 ،کردستان

، چاپ ، نشر آییش«محتوای کتاب درسی تحلیل»د. 0566ا حسن مرادی، نرگس .4

 064پنیم، تهران، تعداد صفحات 

درسی جامع دوره  ریزیبرنامهطرن مطالعاتی راهنمای »د. 0561ا چوبینه، مهدی .3
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