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 پایه چهارم تجربی تحلیل محتوای کتاب علوم

مبنای بر بودن  غیرفعال وابتدایی از منظر فعال 

 رومی ویلیامالگوی 

 

 :نویسندگان 

کارشناسی  آموخته دانش ،هادی مصلح  امیردهی

 برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان ارشد

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ، مژگان قاسمی 

 خوی مطهری شهید عالی آموزش مرکز

 

 چکیده

یکی از عناصر مهم تلقی  وپرورشآموزشکتب درسی در نظام 
که در تحقق اهداف نظام آموزشی نقش مهم و اساسی  شودمی

 و تصاویر متن، محتوای تحلیل به پژوهش این در دارند.
 سال در کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی هایفعالیت

 بر کتاب محتوای بودن غیرفعال و فعال مبنای بر ۱۳۹5 تحصیلی
 مورد روش و است؛ شده پرداخته رومی ویلیام تکنیک اساس

 آماری جامعه. است محتوا تحلیل پژوهش، این در استفاده
 تحصیلی سال در کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی پژوهش،

 متن درگیری ضریب که داد نشان تحقیق هاییافته. بود ۱۳۹5
کتاب علوم تجربی پایه چهارم  متن دهدمی نشان که است 55/0

 تصاویر درگیری ضریب. است شده نوشته فعالی شیوه به ابتدایی
 را آموزدانش کتاب، تصاویر داد نشان که شد تعیین 75/1 نیز

 شاخص تحلیل بخش در همچنین. کندنمی یادگیری در درگیر
 که شد تعیین  33/6 درگیری ضریب کتاب، بودن محور فعالیت
 محور فعالیت ،کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی دهدمی نشان
 .باشدنمی

  

 تحلیل ،کتاب علوم تجربی، چهارم ابتدایی :کلیدی یها اژهو
 رومی ویلیام محتوا،

 

 

 مقدمه

که به سمت آن حرکت  ایآیندهو  کنیممیدنیایی که در آن زیست 

که آن را  هرقدرتحول و انی است از جنس تغییر و جه کنیممی

 بینیممی ترجدیات را در آن بررسی کنیم میزان ناپایداری اطالع

چگونه هر توانایی و مدرکی  مشاهده کرد که توانمیراحتی  و به

و دیگر  شودمیدر فردا مبدل  سوادیبیروز به ناتوانی و در دی

در . اکنون کندنمیداشتن مقداری اطالعات کمک خاصی به ما 

 هدر حال تغییر است، بنابراین ب سرعتبه که ایمنهادهگام  عصری

بر این  ماه بتواند عامل قدرت و اثرگذاری آنچ رسدمینظر 

یعنی به افراد  ؛ی استفکر هایقابلیتو  هامهارتناپایداری باشد 

تگاه اندیشیدن خود بیاموزیم که در مقابل رویدادهای زندگی دس

د و وفعال و خالق بین خ ایرابطهرا تقویت کنند که بتوانند 

اساسی  هایویژگیز پدیدارهای اطراف برقرار کنند بنابراین یکی ا

نیروی تفکر است. تفکر  ود و برخورداری ازانسان آگاهی از رفتار خ

 ریختگیهمبه میان درکه حقیقت را  دهدمیاین امکان را به فرد 

. کندمیروزه وی را احاطه  هم حوادث و اطالعاتی جستجو کند که

 ۀدر جامع افرادی که تفکر دارد چون به ای مدرن امروزنیازبهدنی

، آرا و نظرهای جدید و متفاوتی پیشنهاد کنندمی مدرن زندگی

ته یکی را انتخاب کند. درگذش هاآن از میانو این فرد باید  شودمی

خالق  را متفکر و ممکن است بتوان افراد که شدمیندرت فکر  به

تفکر مهارتی یادگرفتنی  داد کهات نشان بار آورد، اما نتایج تحقیق

رایط تحت کردن ش ا فراهمرا، ب افراد توانمیاست و بنابراین 

این مهم، تعلیم و تربیت  کنترل، متفکر و خالق بار آورد. با توجه به

در افراد  هامهارتبسیار اساسی در پرورش این  کشور نقشیهر 

کردن  ، ضمن طرحاندملزمی آموزش هاینظامدارد، بنابراین 

 هایمهارت، برای پرورش از آیندهقیق و د تصویری وسیع، پربار

 دربرگیرنده وپرورشآموزشکنند.  ریزیبرنامهری نسل جوان فک

ه سازندگی و موفقیت نظام آموزشی نیز ری است کعوامل و عناص

دهندة  زای تشکیلاج ترینمهمت. از پویایی عناصر آن اس در دل

و معلم  آموزش محیط درسی،ۀبه برنام توانمیآموزشی  نظام

رکن درمجموع عامل تقویت یا تضعیف  این سهاشاره کرد. 

 (.1383حسینی،) اند آموزان فکری در دانش هایمهارت

بستر توسعه انسانی است و توسعه انسانی کلید  وپرورشآموزش

حکومت و  متصدیان .توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است

رهبران فکری جامه باید بر این نکته باور داشته باشند و برای 
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 دارهدفصحیح و علمی و  ریزیبرنامهرسیدن به توسعه انسانی، 

مگر  کندنمیو اقدامات عملی انجام دهند. این هدف تحقق پیدا 

. نقشی که کتاب وپرورشآموزش ویژهبهبا تقویت نظام آموزشی 

ند در تأمین هدف، توانمیمدارس و معلمان  درسی، برنامه تربیتی

آفرینی و هویت باوری فرزندان این سرزمین ایفا کنند بسیار  هویت

 (.1385بزرگ و مهم خواهد بود )علیرضایی، 

اصلی  ۀآموزشی، کتاب درسی وسیل هاینظامامروزه در اغلب 

 یاددهی هایدر فعالیتآموزان  تعلیم و تربیت است و معلم و دانش

 هایکتابمحتوای  هرچه تگی دارنده و وابسکتاب تکی هیادگیری ب

کردن بستر مناسب برای پرورش تفکر پربارتر  درسی در فراهم

 کمک نوآورو  توانا، نوزا هاییانسانآفرینش  باشد، از سویی، به

و  د کرد و از سوی دیگر به حفظ استقالل، رشدشایانی خواه

 .کندمیکمک مؤثری  شکوفایی جامعه

یکی از عناصر مهم تلقی  وپرورشآموزشکتب درسی در نظام 

که در تحقق اهداف نظام آموزشی نقش مهم و اساسی  شودمی

آموزشی در چهارچوب  هایفعالیتدارند. در کشور ایران، بیشتر 

و  هافعالیتو بیشترین  گیردمیدرسی صورت  هایکتاب

ور آن آموزشی دانش آموزان و معلمان حول مح هایتجربه

. این واقعیت باعث شده است که شودمی دهیسازمان

 هایدورهو پژوهشگران، بررسی محتوای آموزشی  نظرانصاحب

و تحلیل قرار  موردبررسیتحصیلی را با توجه به نیازهای فراگیران 

 (.170: 1388پیروانی نیا و پیروانی نیا،) دهند

درسی به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوا و  هایکتاب

 وپرورشآموزش متصدیانآموزشی دارند، کانون توجه  مشیخط

آموزشی متمرکز  هاینظامدرسی در  هایکتاب. اهمیت باشندمی

مانند ایران که تقریبًا تمام عوامل آموزشی بر اساس محتوای آن 

 آموزشی است هاینظامبیش از سایر انواع  شودمیتعیین و اجرا 

و به خاطر همین اهمیت بیش از اندازه است که صرف وقت 

درسی  هایکتابنیروهای متخصص در ارزشیابی و تحلیل 

ت جاری آموزش باشد. الد راهگشای حل بسیاری از مشکتوانمی

مراجع و منابع  ترینمهمدرسی یکی از  هایکتابدر حال حاضر 

آموزشی  هایفعالیتاکه بیشتر . چرآیندمیبرای یادگیری به شمار 

یلی الد ازجمله. موارد زیر پذیردمیدر چارچوب این رسانه صورت 

 :دهندمیکه اهمیت این رسانه را در کشور ما نشان  باشندمی

  معلمان بر اساس کتاب  هایفعالیتمتمرکز بودن

 درسی

   محدود بودن امتحان و ارزشیابی به مطالب و محتوای

 کتاب درسی

   از  وپرورشآموزشتحقق بخشیدن به بیشتر اهداف

 طریق این رسانه

 که از  هاییکتابآموزان به خواندن  ملزم بودن دانش

 اندشدهمعرفیتدوین و  ریزیبرنامهسوی دفتر 

   ،وجود نظامی متمرکز که برای تمام کشور، یک برنامه

 یک کتاب و یک ارزشیابی دارد

  که  بود امکاناتنامناسب بودن شرایط آموزشی و کم

و  هارسانهاین خود منجر به عدم استفاده از سایر 

 شودمیتدریس  هایروش

   هایهدفعدم مهارت کافی معلمان در شناخت 

مناسب تدریس و متکی  هایشیوهآموزشی و کاربرد 

و  نفسنیک) درسیبه کتاب  هاآنبودن 

 (.126-127: 1392،آبادیعلی

آموزش آن،  هایروشهای درسی جدید علوم تجربی و در برنامه
آموز نقش دانش هاآناست که در  هاییروشاساسی بر  تأکید

نقش اصلی در فرآیند یادگیری به  هاروشفعالی دارد. در این 
؛ بردو اوست که این فرآیند را به پیش می آموز استعهده دانش

آموزشی، تجهیزات و  بنابراین، سایر عوامل مانند محتوای
آموز ابزارهای آموزشی و اقدامات معلم، همگی در ارتباط با دانش

نقش جهت  هاروشکنند. معلم در این معنی و مفهوم پیدا می
 هایفعالیتکوشد تا دهنده و سازمان دهنده را دارد و می

های برنامه در آموزان را با هدایت خود به انجام رساند.دانش
در دوره آموزش عمومی،  ویژهبهعلوم تجربی آموزشی جدید 

تدریس مبتنی بر فرآیند حل مسئله و  هایروشاستفاده از 
تفکر نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است. بر  هایمهارت

درسی به طرح ریزان در محتوای برنامهاساس این دیدگاه، برنامه
 هاموقعیتپردازند. در این ای میحل مسئله هایموقعیت

شوند تا در مسیر حل مسئله، به آموزان راهنمایی میدانش
(. 1385بدریان، ) ابندیتازه دست  هاینگرشو  هامهارت، هادانش

های درسی جدید علوم تجربی، از معلم همچنین در اجرای برنامه
 دهیسازمانشود تا تدریس خود را به شیوه گروهی خواسته می

آموزان عضوی از گروه دانش عنوانبهخود نیز  کهنحویبهکند، 
آموزان و بر تعامل میان معلم و دانش هاروشدرآید. در این 
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شود، زیرا تجربه نشان می تأکید ازحدبیشآموزان با یکدیگر دانش
آموزان با یکدیگر که تعامل و تبادل تجربیات دانش داده است

 هایعالیتفای در یادگیری آنان دارد. افزون بر این، نقش عمده
اجتماعی از قبیل احترام به  هایمهارتگروهی موجب توسعه 

حقوق دیگران، همکاری گروهی، حق و مسئولیت قائل شدن برای 
و... در  صدرسعهگروهی،  هایگیریتصمیمدیگران، مشارکت در 

اهمیت کتاب  توجه با(. 1384شود )پرویزیان، آموزان میدانش
 محتوا لیتحل نقش اساسی بهجه درسی در نظام آموزشی و با تو

 انجام باره نیا در یلیتحل تا آن شدیم بر هایکتاب بهبود در

های فعال بررسی میزان توجه به جنبه پژوهش، نیا هدف. میده
 اساس برعلوم تجربی پایه چهارم ابتدایی كتاب غیرفعال  و

 باشد.می یروم امیلیو کیتکن

 

 پژوهش نهیشیپ

متعددی در خصوص تحلیل محتوا صورت گرفته  هایپژوهش

 :است

( در پژوهش خود که با 1394) خسروی، مصلح امیردهی و زمانی

 بر ابتدایی ششم پایه فناوری و کار کتاب محتوای تحلیل» عنوان

، «بودن فعال میزان و گاردنر چندگانه هایهوش یمؤلفه اساس

 نتیجه رسیدند که برمبنای الگوی ویلیام رومی انجام دادند به این

به  و تصاویر متن در بخش کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی

 به شیوه فعالی تدوین گردید. هافعالیتبعد  اما در فعالغیرشیوه 

 تحلیل( در پژوهش خود که به 1392) سمیعیافضل خانی و 

 منظر از ابتدایی ششم یپایه آسمانی هایهدیه کتاب محتوای

 رومی پرداختند نشان ویلیام روش بر اساس بودن غیرفعال و فعال

 ، 02/0 درگیری ضریب با آسمانی هایهدیه کتاب متن که دادند

 یارائه و حقایق بیان به بیشتر و پویاست غیر و غیرفعال متنی

 36/1 درگیری ضریب با کتاب هایپرسش. پردازدمی اطالعات

 برای را زمینه و هستند پویا و فعال هاپرسش که دهدمی نشان

 آسمانی هایهدیه کتاب تصاویر اما کنند،می فراهم فعال یادگیری

 بودن پویا غیر و فعالغیر یدهندهنشان 25/0 درگیری ضریب با

 متن بنابراین،. کندنمی فراهم فعالیت برای را زمینه و است تصاویر

 1391-92 ابتدایی ششم یپایه آسمانی هایهدیه کتاب تصاویر و

 تدوین فعال روش به کتاب هایپرسش و غیرفعال روش به

 .اندشده

ی محتوا لیتحل» عنوان بای مقاله در( 1392یی )رزایم وی مهنان

ی ونی باتیترک میمفاه در رستانیدب دوم سالی میشی درس کتاب

 دادندکه نشان« یروم امیلیو روش از استفاده بای کوواالنس و

 به سوم فصلی برا سؤاالت و ریتصاو متن،ی ریدرگ بیضر

. /11،./123 ب،یترت به چهارم فصلی برا و 0 و. /25،./08ب،یترت

 چهارم و سومی هافصل بودن محور تیفعالی ریدرگ شاخص و

 هافصل نیای محتوا بودن رفعالیغ انگرینما باشدکهی م. /123

 .هست سؤاالت و ریتصاو متن، بخش در

 تحلیل» به که( 1392) همکاران وی کرم تحقیق هاییافته

 ویلیام تکنیک اساس بر متوسطه اول پایه ریاضی کتاب محتوای

 ضریب که ساخت نمایان پرداختند« بلوم شناختی حیطه و رومی

 اول ریاضی کتاب متن دهدیم نشان که است. /53متن، درگیری

 تصاویر درگیری ضریب. است شده نوشته فعالی شیوه به متوسطه

 درگیر را آموزدانش کتاب، تصاویر داد نشان که شد تعیین 2/1 نیز

 .کندیم یادگیری در

بودن  غیرفعالمیزان فعال و »در بررسی  (1387زمانی و دهقانی )

 :آسمانی و كتاب كار چهارم ابتدایی هایهدیهمحتوای كتاب 

 دهدمینتایج به دست آمده نشان  «تألیف جدید تعلیمات اسالمی

 ارائهآسمانی بیشتر به بیان حقایق و های ههدیمتن كتاب  که

فرمول ضریب درگیری  باشد.میو غیر پویا پردازد میاطالعات 

 های هر دو كتاب بهكه پرسش دهدمیها نشان برای پرسش

آسمانی و كتاب  هایهدیهتصاویر كتاب  .اندشدهروش فعال طرح 

ضریب درگیری با متن كتاب  .اندغیرفعالكار هر دو به شكل 

 ۳۱/0 و ضریب درگیری با تصاویر آن 25/0آسمانی های هدیه

 باشد.می ۵۷/0ها در صورتی كه ضریب درگیری با پرسش .است

های آسمانی و كتاب كار پایه بنابراین، متن و تصاویر كتاب هدیه

های هر دو غیرفعال و پرسش روشبه  13۸3 -۸4 چهارم ابتدایی

 اند.شدهوش فعال تدوین كتاب به ر

فوق  كتاب این تحقیق بر آن است تا میزان فعال و غیرفعال بودن

ها و و نیز میزان درگیری دانش آموزان را نسبت به متن، پرسش

از  گیریبهرهتصاویر بررسی كند تا تدوین كنندگان كتاب با 

 قرار داده، تجدیدنظرها را مورد ها و نتایج این تحقیق، کتابیافته

شدن متن، پرسش و تصاویر كتاب  ترفعالالزم را برای  زمینه

 .فراهم كنند
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 های تحقیقسؤال

علوم  درسی شیوه ارائه فعال در متن كتاب کارگیریبهمیزان  -۱ 

 تا چه حد است؟ تجربی پایه چهارم ابتدایی

 درسی شیوه ارائه فعال در تصاویر كتاب کارگیریبهمیزان  -۲ 

 تا چه حد است؟ تجربی پایه چهارم ابتداییعلوم  درسی كتاب

 های كتابشیوه ارائه فعال در پرسش کارگیریبهمیزان  -3 

تا چه حد  علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی درسی كتاب درسی

 است؟

 

 تحقیق روش

 علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی درسی كتابحوزه مطالعه شامل 

مندرج در کتاب مذکور است. واحد  هایدرساست. واحد مطالعه، 

بدین ترتیب که همه  .وتحلیل، جمله، پرسش و تصویر استتجزیه

کتاب از نظر  هایدرسها و تصاویر مندرج در جمالت، پرسش

دو مقوله فعال و غیرفعال بودن  مربوط به هایشاخص

 .شده است وتحلیلتجزیه

روش  اطالعات: وتحلیلتجزیهروش گردآوری و  

یک  تحلیل محتوا .محتوا است تحلیلی اطالعات روش گردآور

ها و متون روش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب

ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه برنامه درسی و یا مقایسه پیام

روش تحلیل محتوا،  در .(۱۵۰ :1386درسی است )یارمحمدیان،

كمی تبدیل و سپس  هایدادهاطالعات كیفی به  شودمیسعی 

گوناگونی برای تحلیل محتوای  هایروشگردد.  وتحلیلتجزیه

درسی با توجه به نوع و هدف تحلیل وجود دارد كه در  هایکتاب

استفاده  این کتاباین پژوهش از فرمول ویلیام رومی برای 

 .شودمی

. شد انجام( محتوا تحلیل روش) تحلیلی صورت به پژوهش این

علوم تجربی پایه  درسی كتاب پژوهش، این آماری یجامعه

 و پرسش متن، هایمؤلفه که است 1395سال  در چهارم ابتدایی

 تحلیل نتیجه در. است قرارگرفته تحلیل مورد کتاب تصویرهای

 هاپرسش متن، به هاآن از برخی است که هاییمقوله بر مشتمل

 تصاویر و هاپرسش متن، به هامقوله برخی و فّعال تصاویر و

 تحلیل در روش این کاربرد از هدف و شوندمی مربوط غیرفعال

 تواندمی حدی چه تا شده یاد هایمقوله دریابیم که است آن محتوا

 با کردن درگیر« متن» فراگیری به نسبت را یادگیرنده

دانش  درگیری ضریب و نماید جذب« تصاویر» و« هاپرسش»

 تحلیل واحد از باید منظور این به است؟ حد چه تا آن با آموزان

 کند،می فراهم را هایافته گیریاندازه معیار و اساس پژوهش که

 واحد محتوا، تحلیل رکن ترینمهم عبارتی، به. گرفت کمک

 به را بررسی مورد محتوای سویک که از واحدی آن. است تحلیل

 و توصیف اساس نیز دیگر سوی از و کندمی تقسیم مجزا عناصر

 هایارزش از و اطالعات هاداده. سازدمی فراهم را هایافته تحلیل

 درگیری ضریب محاسبه نیز و توصیفی مانند فراوانی مناسب آمار

 استفاده شده است. تصاویر و هافعالیت متن، برای

 در لیتحل واحد اساس تکنیک ویلیام رومی، بر پژوهش، نیا در

 اشکال و ریتصاو لیتحل بخش در ،جمله و متن متن، لیتحل بخش

 کتاب، بودن محور تیفعال بخش در و ریتصو ل،یتحل واحد زین

ی ابیارزشی برای روم امیلیو. است کتاب سؤاالت ل،یتحل واحد

 است؛ کرده نییتع صفحه 10 را شده انتخاب صفحات حداقل متن،

 و کتاب کل از ریتصو 11 حداقل ریتصاوی ابیارزشی برا نیهمچن

 10 حداقل زین کتاب هایفعالیت زانیم شاخص نییتع منظوربه

 وسفی وی معروف) است داده شنهادیپ را کتاب کل از صفحه

 10 کتاب، متن لیتحل بخش در شده انتخاب نمونه(. 1389زاده،

 و تصویر 11 کتاب کل از زین ریتصاو بخش در و کتاب از صفحه

 صورت به صفحه 10 به زین بودن محور تیفعال لیتحل بخش در

 .گرفت قرار شمارش مورد هافعالیت تعداد و شد انتخابی تصادف

 ازی روم امیلیو کیتکن در اطالعات وتحلیلتجزیه منظور به

ی کدگذار ریز روش به و استفاده ،یروم امیلیو شده ارائه فرمول

 :شد

 

 درس متنی کدگذار

به طور تصادفی ده صفحه یا صفحات بیشتری از  -1

گوناگون یک کتاب را انتخاب کنید و  هایقسمت

 .نمایید گذاریعالمت
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جمله یا بیشتر را  25در هر یک از صفحات انتخابی،  -2

زیر  هایمقولهرا در یکی از  هرکداممطالعه نمایید و 

قرار دهید. این جمالت شامل عناوین، شرح زیر 

 .شودنمیفصول  هایمقدمهتصاویر، پیشگفتار و یا 

موردنظر را مطالعه كرده و هرکدام را جمالت یا محتوای 

 :دهیمدریکی از مقوالت زیر قرار می

a)  بیان حقیقت: بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی كه

آموز انجام پذیرفته وسیله فرد دیگری غیر از دانشبه

 است:

b) ها(: نظرات ارائه شده بیان نتایج یا اصول كلی )تعمیم

بین مفروضات توسط نویسندگان كتاب درباره ارتباط 

توان موضوعات مختلف: شاید بهترین كمكی كه می و

به دستگاه گوارش خود نمود این است كه خود را شاد 

 .داریدنگه

c) تشریح یك  هایی كه برای توصیف وتعاریف: جمله

 .شودواژه یا اصطالح آورده می

d)  بالفاصله  هاآنسؤاالتی كه در متن آورده شده و پاسخ

 .شده استوسیله مؤلف داده به

e) های آموز پاسخكند تا دانشسؤاالتی كه ایجاب می

 .وتحلیل كندداده شده به مفروضات باال را تجزیه

f) شود نتایجی را كه خود به از دانش آموزان خواسته می

 .اند بیان كننددست آورده

g)  دانش آموزان آزمایشی را انجام داده، نتایج حاصل را

 .شده را حل كنند تحلیل كنند. یا اینكه مسائل عنوان

h)  و برای  در متن نیامده است هاآنسؤاالتی كه پاسخ

 .شودجلب توجه دانش آموزان ارائه می

i)  دانش آموزان تصاویر یا مراحل انجام یك آزمایش را

مورد مالحظه قرار دهد. به طور كلی، جمالتی كه در 

های فوق نگنجد، در این مقوله جای کدام از مقولههیچ

 .گیردمی

j) ت مربوط به معانی بیان.سؤاال 

های غیر فّعال، جزو مقوله 4الی  1ای های فوق، گزارهاز گزاره 

جزو  10و  9های های فّعال و گزارهجزو مقوله 8الی  5های مقوله

 .های خنثی هستندمقوله

 هایمقوله مجموع باید متن، بای ریدرگ بیضر محاسبه منظور به

ضریب  .نمود میتقس غیرفعال هایمقوله مجموع بر را فعال

آموز با محتوا، عددی است كه بیانگر میزان فّعال درگیری دانش

نهایت بودن محتواست. دامنه این عدد، ممكن است از صفر الی بی

اما به نظر ویلیام رومی، یك كتاب درسی زمانی فعال است  باشد؛

باشد. ضریب  5/1تا  4/0كه ضریب و شاخص درگیری آن، بین 

. بیانگر این نكته است كه كتاب فقط به ارائه /4درگیری كمتر از 

خواهد تا به دنبال حفظ پردازد و از فراگیران میاطالعات علمی می

، نمایانگر 5/1كردن مطالب علمی باشند. ضریب درگیری باالتر از 

آموز جمله، تصویر یا سؤال، از دانش مورد هر كتابی است كه در

وتحلیل پرداخته و به فعالیت بپردازد. چنین زیهخواهد تا به تجمی

هایی مفروضات و اطالعات علمی كافی را در اختیار كتاب

خواهند تا می هاآندهند، بلكه فقط از آموزان قرار نمیدانش

ها ای فعالیتی را انجام دهند. ازنظر ویلیام رومی، این کتابگونهبه

طلبد را فعالیت زیادی میشده است؛ زیصورت غیرفعال ارائهنیز به

شود. محتوای و به اطالعات كافی و شرایط فراگیران توجه نمی

ای طراحی و ارائه شوند كه دانش آموزان گونهبرنامه درسی باید به

را نسبت به یادگیری برانگیخته و زمینه اكتشاف و پژوهش و عمل 

 .فعاالنه آنان را فراهم سازد

 

 اشکال و ریتصاوی کدگذار

 :تحلیل تصاویر باید به ترتیب زیر عمل شود برای

 .ده شكل را به صورت تصادفی انتخاب نمایید -1

هرکدام از این تصاویر را تحلیل كرده و دریکی از  -2

 :های زیر جای دهیدمقوله

a)  برای تشریح موضوع خاصی  هاآنتصاویری كه از

 .استفاده شده است

b) از خواهند با استفاده آموز میتصاویری كه از دانش

 .موضوعات داده شده، فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد

c) آوری وسایل یك تصاویری كه برای تشریح شیوه جمع

 .آزمایش آورده شده است

d) های فوق نگنجدكدام از مقولهتصویری كه در هیچ. 

فّعال  b ، غیرفعال و مقولهa های چهارگانه فوق، مقولهاز مقوله

های خنثی هستند. نیز مقوله d و c هایشود. مقولهقلمداد می
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فعال تقسیم بر  هایمقولهبرای محاسبه ضریب درگیری، مجموع 

 .گرددهای غیرفعال میمجموع مقوله

 

 کتاب تیفعال کدگذاری

 :شودبه ترتیب زیر عمل می هافعالیتبرای تحلیل 

ده سؤال را به صورت تصادفی، از ده فصل كتاب  -1

 .انتخاب نمایید

های انتخابی را در یكی از مقولههر یك از سؤاالت  -2

 .زیر جای دهید

a) توان در سؤالی كه پاسخ آن را به طور مستقیم می

 .كتاب یافت

b) سؤالی كه پاسخ آن مربوط به نقل تعاریف است. 

c) آموز از سؤالی كه برای پاسخ به آن، باید دانش

گیری در مورد های خود در درس جدید و نتیجهآموخته

 .دمسائل جدید استفاده كن

d) آموز خواسته شده مسئله سؤالی كه در آن از دانش

 .خاصی را حل كند

های غیرفعال در زمره مقوله b و a هایبندی فوق، مقولهدر طبقه

شوند. برای های فعال قلمداد میدر زمره مقوله d و c هایو مقوله

آموز با سؤاالت نیز الزم است تعیین ضریب درگیری دانش

 های غیرفعال تقسیم گردند.مقولههای فّعال بر مقوله

 

 

 پژوهش هاییافته

 

متن کتاب درسی علوم تجربی چهارم  سؤال اول:

ابتدایی به چه میزانی بر اساس روش ویلیام رومی به 

 شیوه فعالی نوشته شده است؟

 

 

( فراوانی توزیع جمالت کتاب بر اساس 1جدول )

 فرمول ویلیام رومی

شماره 
 صفحه

A B C D E F G H 

5 4 0 0 0 0 1 4 0 

7 6 0 1 0 0 0 0 0 

11 4 0 0 0 0 0 0 0 

19 3 3 0 1 0 0 0 0 

53 6 0 0 0 0 0 0 2 

60 0 0 0 0 0 0 11 0 

65 0 0 0 0 0 0 2 0 

66 6 0 2 0 0 0 0 0 

85 5 2 0 0 0 0 0 0 

90 3 0 1 0 0 0 5 1 

 3 22 1 0 1 4 5 37 جمع

ضریب 
 درگیری

26
47
= 0/55 

 

بر اساس موارد علوم تجربی كتاب درس از  10متن  تفسیر:

فعال و غیرفعال تحلیل شد. نتایج به دست  هایمقولهمربوط به 

علوم كتاب در مورد تحلیل جمله  از مجموع که دادآمده نشان 

جمله  26 جمله در مقوله غیرفعال و 47،تجربی پایه چهارم ابتدایی

 یهاشاخص جمع تقسیم ازکه  در مقوله فعال قرار گرفت

 دهندهتشکیل یهاشاخص جمع بر فعال مقوله دهندهتشکیل

 دست به (55/0) كتاب متن برای درگیری ضریب غیرفعال، مقوله

 .آمد

چهارم  کالستصاویرکتاب علوم تجربی سؤال دوم: 

 ابتدایی به چه میزانی بر اساس روش ویلیام رومی،

 .کندمیآموزان را به صورت فعال درگیر  دانش
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( فراوانی توزیع تصاویر کتاب بر اساس 2جدول )

 فرمول ویلیام رومی

 A B C D شماره صفحه
3 0 1 0 0 

12 0 1 0 0 

17 1 0 0 0 

28 1 0 0 1 

35 1 0 1 0 
58 0 1 0 0 

64 1 0 0 0 

78 0 1 0 0 

86 0 1 0 0 

90 0 2 0 0 

 1 1 7 4 جمع

ضریب 
 درگیری

7
4
= 1/75 

 

بر اساس موارد علوم تجربی كتاب از صفحه  10 تصاویرتفسیر: 

فعال و غیرفعال تحلیل شد. نتایج به دست  هایمقولهمربوط به 

علوم كتاب در مورد تحلیل  تصویر از مجموع که دادآمده نشان 

تصاویر  7 تصاویر در مقوله غیرفعال و 4،تجربی پایه چهارم ابتدایی

 یهاشاخص جمع تقسیم ازکه  در مقوله فعال قرار گرفت

 دهندهتشکیل یهاشاخص جمع بر فعال مقوله دهندهتشکیل

 به (75/1) كتاب تصاویر برای درگیری ضریب غیرفعال، مقوله

 .آمد دست

 

کتاب علوم تجربی چهارم  سؤاالتسؤال سوم: 

ابتدایی به چه میزانی بر اساس روش ویلیام رومی، 

 ؟کندمیدانش آموزان را به صورت فعال درگیر 

 

 

( فراوانی توزیع فعالیت کتاب بر اساس 3) جدول

 فرمول ویلیام رومی

 A B C D شماره صفحه

13 0 0 3 0 

29 0 0 0 2 

37 0 0 0 1 

39 0 2 2 2 
46 0 0 0 1 

55 0 0 0 2 

59 0 0 1 0 

69 0 0 0 3 

73 0 1 0 0 

93 0 0 0 2 

 13 6 3 0 جمع

ضریب 
 درگیری

19
3
= 6/33 

 

بر اساس موارد علوم تجربی از كتاب صفحه  10 فعالیتتفسیر: 

فعال و غیرفعال تحلیل شد. نتایج به دست  هایمقولهمربوط به 

علوم كتاب  درمورد تحلیل  فعالیتاز مجموع  که دادآمده نشان 

 19 فعالیت در مقوله غیرفعال و 3،تجربی پایه چهارم ابتدایی

 یهاشاخص جمع تقسیم ازکه  فعالیت در مقوله فعال قرار گرفت

 دهندهتشکیل یهاشاخص جمع بر فعال مقوله دهندهتشکیل

 دست به 33/6 كتاب فعالیت برای درگیری ضریب غیرفعال، مقوله

 .آمد

 

 یریگجهینت

پیشرفت دانش و فناوری و تغییر پیوسته چهره جهان از یکسو و 

انسان از سوی دیگر، سبب شده  یزندگ در علوم روزافزوناهمیت 

درسی مدارس  یهابرنامهتا آموزش مناسب و اثربخش آن در 

فعال علوم تجربی از اهمیت به سزایی  یهاحوزهیکی از  عنوانبه

بوده  هاییروشاساسی بر  تأکیداخیر  یهاسالبرخوردار گردد. در 
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به نقشی فعال داشته باشد. برای دستیابی  هاآنکه یادگیرنده در 

ی علمی ضروری به نظر هاروش، فراگیری اصول و هاروشاین 

یادگیری، فراگیران را در پیمودن  هایمهارت. پرورش رسدمی

در این پژوهش سعی شده  لذا .سازدمی علمی تواناترمراحل روش 

برمبنای الگویی ویلیام  کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی است

  .قرار گیرد بررسی مورد رومی

 55/0، ضریب درگیری متن کتاب 1با توجه به جدول شماره 

قرار دارد؛ پس بر اساس تفسیر نتایج  5/1تا  4/0تعیین شد که بین 

نتیجه گرفت که کتاب، فراگیران را درگیر  توانمیدر الگوی رومی 

 .و متن کتاب به روش فعالی نوشته شده است کندمیدر یادگیری 

 آموزاندانشدرسی به  هایکتابزیاد در  اطالعاتگنجاندن 

که  شودمیو تنها باعث یادگیری سطحی  کندنمیچندان کمکی 

 توانمیمتعدد و متنوعی را  هایفعالیتامروزه مورد توجه نیست. 

فکری  هایمهارت هاآنتا از طریق  قرارداددرسی  هایکتابدر 

، تقویت شود. بر اساس استانداردهای، آموزاندانش مسئله و حل

 هایمهارت، مسئلهدرسی به حل  هایکتاباست در  ضروری

نتایج به دست  .فکری و یادگیری فعال اهمیت خاصی داده شود

( و کرمی 1394) نسبپژوهش خادمی و قریشی  هاییافتهآمده با 

 ( همخوانی دارد.1392) همکارانو 

 75/1با تصاویر  آموزدانش، ضریب درگیری (2) جدولبا نگاه به 

بودن  پویا غیرغیرفعال و  یدهندهنشان این امر که آمد دست به

 نان تعییزاز می آمدهدستبهضریب درگیری  چراکهتصاویر است 

 ایگونهبهتصاویر  عبارتیاست. به  بیشترشده توسط ویلیام رومی 

یت و کنجکاوی فراهم لطراحی شده است که زمینه را برای فعا

گفت  توانمیبه جرأت نتایج پژوهش حاضر با توجه به . کندنمی

تمام دانش آموزان در اولین مواجهه با کتاب، ابتدا آن را ورق زده 

یعنی یک تصویر خوب اولین گام  کنند؛میو تصاویر آن را رصد 

. برای آموزدانشدر فرآیند یادگیری را خواهد برداشت و پس از آن 

نتقال صحیح پیام باید تصویر خوب و متناسب را مکمل متن ا

را شکوفا  خالقیت تواندمیدانست. این امر تا جایی اهمیت دارد که 

نتیجه گرفت  توانمیبنابراین  ؛سازد و او را به مطالعه ترغیب کند

درسی از  هایکتابکه توجه به این مهم یعنی همان تصویرگری 

سوی دفتر تألیف کتب درسی و دعوت از تصویرگران برجسته 

د در توانمیجهت ورود به این وادی و اظهار نظر کارشناسی، 

با تصاویر، نقش مؤثر  آموزدانشبردن ضریب درگیری  باالراستای 

های تحقیقات خسروی، این پژوهش با یافته نتایجداشته باشد. 

 (، فتحی1394) (، لشگری1394) مصلح امیردهی و زمانی

، افضل (1392یی )رزایم وی مهنان (،1393) هفشجانی وهمكاران

 ( همخوانی دارد.1387زمانی و دهقانی ) و( 1392) سمیعیخانی و 

در  کتاب هایفعالیتضریب درگیری ( 3) جدولبا توجه به نتایج 

 موضوع بر باال بودن این کهبه دست آمد  33/6 هافعالیتبخش 

در کتاب علوم تجربی پایه چهارم  مطالب غیرفعال یارائهمیزان 

نه چندان خوب را در فرآیند  ایآیندهد توانمی این امر ابتدایی دارد.

که در  گویدمیزیرا این ضریب به ما  ؛یادگیری گوش زد کند

برای  آموزدانشکه  سؤاالتی، مؤلف در طرح بررسی موردمحتوای 

خود در درس جدید و یاری  هایآموخته باید از هاآنپاسخ به 

در مورد مسائل  گیرینتیجهگذشته، برای  هایآموختهطلبیدن از 

زیرا این نگرش در طرح  ؛غافل مانده است جدید استفاده کند،

ذهنی  هایظرفیترا در استفاده از  آموزدانشد توانمیسؤال، 

گذشته و دانشی که به  هایآموختهکیفیت  خویش و محک زدن

این توجه، دستیابی به سطوح  ینتیجه، یاری نماید. کشدمیدوش 

که غایت فرآیند یادگیری  شناختی خواهد بود یحیطهیی البا

یا همان تربیت  آموزدانشمبتنی بر فعالیت فراگیر با محوریت 

نتایج این  .باشدمی، دارمعنیراستای یادگیری  در آموزدانش

کریمی و  ،(1394) لشگری های تحقیقات،یافتهپژوهش با 

 باشد.( همسو می1392یی )رزایم وی مهنان( و 1394) همکاران

توجه داشته باشیم  مسئلهحاصل باید به این  هاییافتهه به با توج

ارائه گردد که  ایگونهبهدرسی  یبرنامهکه هرگاه محتوای 

یادگیرنده را با محتوای داده شده درگیر سازد یعنی اواًل سعی کند 

یادگیرنده را به استفاده از تجربیات قبلی خود ترغیب نموده و ثانیًا 

مطالب هدایت کند در این صورت در وی  وتحلیلتجزیهاو را به 

یادگیرنده را به  زیرا داد، خواهد پرورشقدرت تفکر و تعقل را 

 را در هاییفعالیتمعنای دقیق کلمه به تجربه کردن واداشته و 

بر خواهد انگیخت. در مقابل، هرگاه اطالعات و معلومات  وی

جدید به شکلی مشخص و کاماًل آماده در اختیار یادگیرنده قرار 

قناعت خواهد کرد و چون موقعیتی  هاآنگیرند، به حفظ کردن 

 صورتبهبرای فعالیت و تجربه کردن فراهم نیاید، مطالب کاماًل 

سطحی در ذهن یادگیرنده جای خواهند گرفت. در چنین حالتی 

بلکه  کنندنمیفرد او را در تفکر کردن کمک  هایآموخته تنهانه

ت، زیرا را نیز نخواهد داش هاآنحتی فرد امکان استفاده صحیح از 
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 مورددر آینده،  خوبیبه تواندمیجدید در صورتی  هایآموخته

فرد واقع شوند که دارای یک ساخت باشند و این ساخت  یاستفاده

که فرد در جریان یادگیری فعاالنه دخالت  شودمیزمانی حاصل 

در  آموزدمیداشته باشد تا آنچه را که آموخته است با آنچه را که 

به ساخت معنا و تجربه جدید برسد. وجود  هاآن هم بیامیزد و از

درس علوم تجربی  سازیغنیپیشنهادهایی مبنی بر طرح مدل 

و  سؤاالت، وجود هامهارتمطالبی درباره پرورش  ،دوره ابتدایی

مبهم و خالقیت  هایموقعیتکه دانش آموزان را در  هاییفعالیت

که یافتن  هاییعالیتفبا تصاویر یا  سؤاالتبرانگیز قرار دهد، وجود 

 پژوهش مراحل کاوشگری، کارگیریبهمستلزم  هاآنپاسخ و حل 

، تفکر نقاد، تفکر واگرا و پردازش اطالعات باشد، مسئلهو حل 

نیاز به مطالبی از این قبلی درکتابهای علوم تجربی  دهندهنشان

 .دوره ابتدایی است

جهت بهبود ضریب درگیری  توانمیدر پایان به نظر پژوهشگر 

، از راهکارهای بسیاری بهره برد. شدهبررسیبا محتوای  آموزدانش

که بتواند  در متن هاییفعالیت، قرار دادن راهکارهایکی از این 

 صورتبهرا تحریک کند و فراگیر  آموزدانشپرسشگری  یقوه

 یحالجقرار بگیرد، موقعیت را  ایمسئلهاتوماتیک وار در موقعیت 

راهکار  عنوانبهکند و در راه یافتن پاسخ به تولید علم نائل شود. 

و مسائل بجا و مؤثر در پایان  هاپرسشبا قرار دادن  توانمیدیگر، 

هر فصل، مباحث فراگرفته شده از راه پرسشگری را در ذهن و 

، تعمیق بخشید. شایان ذکر است، در این هاآن درازمدت یحافظه

 یحیطهمفقوده در محتوای طراحی و تألیف شده،  یحلقهمیان 

که با طرح چند آزمایش و  ایگونهبهفیزیکی است،  هایمهارت

 هایتوانایی یمحدودهدر ) آزمایشگاهیپژوهش میدانی و 

دانش آموزان را در راه  توانمی، (فراگیران و امکانات آموزشگاهی

د. همچنین در فراگیری هر چه بهتر و ماندگارتر علم، یاری نمو

 ابزارهایو  اطالعاتعصر حاضر که علوم مهندسی و فناوری 

 افزارهاینرم، با استفاده از اندرسیدهعلمی به اوج پیشرفت خود 

الکترونیکی مورد نیاز و در راستای  محتواهایموجود و تولید 

 هایزمینه توانمیآموزشی و درسی،  ریزیبرنامهن الاهداف ک

 یعالیهدرک و فهم فراگیران را فراهم نمود و به اهداف 

 .گردید ترنزدیککشور عزیزمان ایران، نزدیک و  وپرورشآموزش
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