
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Farhangian Universityدانشگاه فرهنگیان

                        Quarterly Journal of Education in Basic Sciencesفصلنامه پویش در آموزش علوم پایه

 Volume 5, Issue 71, Winter, 0202                                         8931 زمستان، هفدهمدوره پنجم، شماره 

 

55 

 

 

 الگوی مختلف چهار براساسابتدایی کتاب ریاضی پایه ششم  تحلیل فصل کسر

 8شیدا اچرش

  3/81/31پذیرش:                                                                  81/3/31: دریافت

 چکیده 

میت به خالقیت ه سطوح شناختی بلوم، اهاز نظر توجه بابتدایی فصل کسر ارزیابی محتوای کتاب ریاضی پایه ششم هدف این مقاله 

ویلیام  یکمحتوا با توجه به تکن تعیین شاخص فعال بودن و گانیههای ذهنی ارتاز طریق انطباق با عوامل خالقیت گیلفورد، مه

کتاب ریاضی ششم ابتدایی است. برای تحلیل، فصل  این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شد و جامعه آماریرومی است. 

 باشد.لیل میگوهای تحهای تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الابزار این پژوهش، فرمکسر به روش تصادفی انتخاب شد. 

از نظر  مقوله درک و فهم توجه شده، های شناختی بلوم بیشتر بهمحتوا از نظر توجه به حیطه دهدهای این پژوهش نشان مییافته

ر تطبیق محتوا براساس از نظتوجه شده، بیشتر تفکر همگرا نسبت به تفکر واگرا  براساس عوامل ذهنی گیلفورد، بهمحتوا تطبیق 

 لیام رومی،تطبیق متن و تصویر محتوا بر اساس تکنیک ویهای ذهنی گانیه، بیشتر به مفهوم تعریفی پرداخته شده و از نظر مهارت

 محور بودن کتاب با ضریبچنین شاخص درگیری فعالیتنیز غیرفعال هستند. هم 1.95یبا ضریب درگیرمتن غیرفعال و تصاویر 

 محور است.نشان داد که کتاب فعالیت، 1.55

 های ذهنی گانیه، ویلیام رومی.کسر، سطوح شناختی بلوم، اعمال ذهنی گیلفورد، مهارت: کلید واژگان
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_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

 مقدمه

های آموزشی هستند و مواد اصلی برنامه درسی مدارس را شکل ترین منابع یادگیری در نظامهای درسی یکی از مهمکتاب

آموزان زیادی از آن بهره ای است، زیرا معلمان و دانشهای درسی  نیز تالش ارزندهش پیرامون تحلیل کتابدهند. پژوهمی

ی چنین مطالعه و بررسآموزان تاثیرگذار است؛ همهای مناسب برای یادگیری دانشبرند و این مطالعات در طراحی فرصتمی

ه آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک کند کیادگیری دانشتواند ارتباط بین برخی از مشکالت های درسی میکتاب

 .(8181، 8)دوگبیهای درسی گنجانده شوندمفاهیم برنامه درسی به شکل مناسبی در کتاب

مند است؛ به این معنا که محتوایی که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرد، تحلیل محتوا روشی نظام»کند: کرلنگر بیان می   

  هتحلیل محتوا، نقاط ضعف محتوا آشکارتر شد در«. (8189، 8)راجردی و جوزفباید براساس قواعد روشن و ثابتی برگزیده شود

اند که شود. کشورهای موفق در آزمون تیمز، کشورهایی بودهضرورت پیروی با ایجاد یک برنامه استاندارد، بیشتر احساس میو 

.  بنابراین از طریق (8938)کرمی و همکاران، اندوزشی با چارچوب برنامه درسی پیشگام بودهی تدوین استانداردهای آمدر زمینه

 ها را در محتوای کتاب درسی شناسایی و معرفی نمود.های یک کتاب درسی پی برد و ضعفتوان به ویژگیتحلیل محتوا می

علم و های معلمی هدایت و راهنمایی فعالیتترین مرجع ترین منبع و موثقبه همین دلیل کتاب درسی به عنوان اصلی

)حسن مرادی، ریزان آموزشی و درسی استگزاران و برنامهآموز در جهت تحقق اهداف آموزشی مورد توجه سیاستدانش

8911). 

است دهنده آن رسی کشورهای شرکت کننده است نشانبررسی نتایج مطالعات بین المللی مانند تیمز که بر اساس برنامه د   

وتی اآموزان توانایی پاسخ به سواالت کاربردی، قضآموزان ایرانی در درس ریاضی مناسب نیست و بیشتر دانشکه عملکرد دانش

یکی از  .(8911)قاسمی و جهانی، سازی و حل مساله در مرتبه پایینی قرار دارندهایی مانند فرضیهو ترکیبی را ندارند و مهارت

های آموزشی، آموزان و پرورش خالقیت آنان در نظامومی ریاضی، پیشرفت تحصیلی دانشعوامل موثر در یادگیری مفه

های کند. اولی کتابریاضی مطرح می ان عوامل مهم تاثیرگذار در آموزشدو عامل را به عنو 9های درسی است. فرودنتالکتاب

غییری در برنامه درسی ریاضی از اهمیت زیادی درسی و دومی معلمان ریاضی هستند. به عقیده وی، نظر معلمان در مورد هر ت

کتاب درسی به عنوان وسیله ارائه محتوا از چنین هم .(8913پور،ع)رفیباشدهای دقیق میبرخوردار است و نیازمند مطالعه و تحلیل

ها و تصاویر ها تشکیل شده است. هرچه این اجزا، به ویژه متن، پرسشها و پرسشاجزای مختلفی نظیر عنوان، متن، تصویر، فعالیت

آموزش و افزایش  ه دریابد. شیوه تدوین فعال محتوا بر نقش یادگیرندتر باشد، میزان انگیزه و عالقه به درس نیز افزایش میفعال

گویی به سواالت، اطالعات و مفروضات را تجزیه و تحلیل کند و نتایج خواهد که در پاسخاین نقش تأکید دارد و از وی می

 .(8911نموده، فکر کند و جواب دهد)زمانی و دهقانی،  بیانحاصل کار خود را 

موزانی فعال و خالق، استفاده از محتوای آموزشی مناسب و آترین مساله در تربیت دانشکه مهمبا توجه به اینبنابراین 

رش در زمینه پرو ،های ریاضیهای درسی مخصوصاً کتابکتابو  های گوناگون تفکر، تفکر واگرا و خالقیت استروش

 های ذهنی ورتهای مرتبط با خالقیت، نقش به سزایی دارند و تدوین محتوایی مناسب جهت پرورش خالقیت، مهامهارت

تواند در رشد و شکوفایی جامعه تاثیر بسیار مثبتی داشته باشند. به همین دلیل برانگیز میهای مبهم و چالشچنین در موقعیتهم

اضی است ای مهم در ریاین پژوهش بر آن است که فصل کسر کتاب تازه تالیف ریاضی پایه ششم را که یکی از مباحث پایه

 تحلیل کند.

 نظری پژوهشپیشینه و چارچوب 

                                                           
4.Dogbey  
2. Rogerdy, D. W. & Joseph, R. D 
3 .Freudental 
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تواند آورد، و در صورت عدم درک صحیح آن میآموزان به وجود میدانشای را برای وم که مشکالت عمدهیک مفه

. مهم نیست که (8913نوروزی لرکی،  و8915پور )حسنشان بگذارد، مفهوم کسر استریاضی اثرات منفی روی پیشرفت کلی

اجرا شود، بلکه آنچه مهم است این است که، هدف اولیه آموزش ریاضیات کدام رویکرد آموزشی باید در کالس درس ریاضی 

ویژه در دوره یم ریاضی، در همه سطوح تحصیلی بهها از مفاهگیری درک مفهومی آنشکل آموزان درباید کمک به دانش

زش ریاضیات باید تمرکز نیز، تاکید کرده است، هدف آمو 8گونه که شورای ملی معلمان ریاضی آمریکاابتدایی، باشد. همان

 .)شورای ملی معلمان ریاضی(آموزان از مفاهیم دشوار ریاضی، مانند کسرها، باشدروی ساختن درک مفهومی دانش

زیر ساختار  5، مفهوم کسر را درون 8شوند به معانی مختلفی تعبیر کرد. کرنآن استفاده می کسرها را می توان با بافتی که در

 .ارتنداز: رابطه جز کل، اندازه، عملگر، خارج قسمت و نسبتاصلی ارائه کرد که عب

هایی با اندازه مساوی ارجاع داده است. برای کرن، جزءبندی را به فرآیند تقسیم یک واحد به قسمت کل:-رابطه جز-8

9مثال کسر 
4

 .، می تواند سه برش خورده شده از یک کیک که در چهار تکه بریده شده است باشد

ر شود. برای مثال، منظودر این زیر ساختار، به تعبیر کسر، به عنوان مکان یک عدد روی محور اعداد ارجاع داده می اندازه:

 9از

4
 ، یعنی نقطه سیاه نشان داده شده روی محور اعداد زیر:

 

، عملگر کسری، 9بهر و همکاران در این بافت، کسر را به عنوان یک تبدیل  تعریف کرده اند. از دیدگاه المون عملگر:

ا کند، و شکل مسطح هندسی را چند برابر بزرگتر یتبدیلی است که طولی را بلند یا کوتاه نموده، تعدادی را کم یا زیاد می

9کند. برای مثال، کوچکتر می
4

9چهارم از تعدادی کمیت، درک شود، مثال، -، به عنوان عملگر ممکن است به صورت نتیجه سه
4

 ،

 .(8115، 4)استیوارت88ود از شانزده شیء می ش

: تمرکز این زیرساختار از کسر، بر عملیات است. به عبارت دیگر، در زیر ساختار خارج قسمت، کسر می خارج قسمت

𝑥تواند به عنوان نتیجه یک تقسیم در نظر گرفته شود، یعنی کسر 

𝑦
9اند. در این بافت، کسر اعدادی طبیعی yو   x، تقسیم  

4
، را 

9توان به عنوان خارج قسمت می ÷ قسمت  4نفر تفسیر کرد، که در این صورت هر کیک به  4کیک میان  9، یا نتیجه تقسیم 4

 کیک برابر است با: 9رسد و در نتیجه سهم هر نفر از کل مساوی تقسیم می شود و از هر کدام، یک قسمت، به هر نفر می

8
4

+
8
4

+
8
4

=
9
4

 

ای عمل می در این زیر ساختار، کسر، رابطه بین دو کمیت را بیان می کند و در نتیجه به عنوان یک شاخص مقایسه نسبت:

9کند و اغلب نمایشگر یک عدد نیست در این بافت، 
4

را می توان به عنوان نسبت پسران به دختران در یک مدرسه تفسیر کرد به  

 (.8115و استیوارت،  8915پور، )حسندارددختر وجود  4پسر،  9طوری که، در مقابل هر 

                                                           
4 .National Council of Teachers of Mathematics 
2.Kieren  
3 .Lamon 
1. V.M. Stewart  
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یری شوند. آموزش صحیح و یادگآشنا میکامل کسر به طور مبحث آموزان کشورمان در کتاب ریاضی پایه ششم با دانش

ا با را تشکیل دهد. این مقاله بر آن است ت در درس جبر های بعدی آنانتواند زیربنای یادگیریدر این پایه میمبحث کسر عمیق 

گیری ، پرورش به سطوح یادریزان را از نظر توجه جه برنامهاین کتاب، با استفاده از الگوهای مختلف میزان توکسر تحلیل مبحث 

های انجام شده در ارتباط با کتاب برخی از مطالعات و تحلیلبه مورد بررسی قرار دهد. در ادامه میزان فعال بودن،  خالقیت و

 اهد شد.ریاضی پایه ششم پرداخته خو

پژوهشی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه ششم ابتدایی مبتنی بر  8939رحیمی و همکاران در سال    

یت های الگوی خالقبا شاخصنتایج حاصل حاکی از آن بود که میزان توجه و درگیری  الگوی خالقیت پلسک انجام دادند.

ابتدایی بسیار کم بوده و محتوای درسی ها در کتاب ریاضی پایه ششم شاخصار ضریب اهمیت هر یک از این پلسک و مقد

 .(8939)رحیمی، کتاب مذکور بر اصول خالقیت پلسک منطبق نیست

آموزان پایه ششم ابتدایی با محتوای میزان درگیری فعال دانشپژوهشی تحت عنوان  8934در سال دهقانی و پاکمهر    

 15/1در کتاب ریاضی شاخص درگیری با متن  نتایج حاصل حاکی از آن بود که .انجام دادند ریاضیکتب جدید التالیف علوم و 

به عبارتی متن کتاب ریاضی این پایه به شیوه فعال تدوین شده است،  حاصل گردید. 9/1و با تصاویر کتاب  82/89ها با پرسش

ش از اندازه منجر به دن بیهای ارائه شده نیز به دلیل فعال بوسشدر حالی که تصاویر این کتاب به شیوه غیرفعال نگاشته شده و پر

 .(8934)دهقانی و پاکمهر، گرددو بی حوصلگی دانش آموزان میخستگی 

رها تدایی در کار با کسآموزان پایه ششم دوره ابهای دانشدر پژوهشی به بررسی بدفهمی 8934دوستی و ریحانی در سال    

آموزان از کسرها به عنوان عدد و به های شناسایی شده در این پژوهش، حاکی از عدم درک درست دانشبدفهمیپرداختند. 

آموزان هنگام جمع، ضرب یا مقایسه کسرها، جمع، ضرب یا است. به این دلیل است که این دانشعنوان دو عدد صحیح مستقل 

ه کند تا های مختلفی را ارائباید موقعیتهند. بنابراین، برنامه درسی دمقایسه اعداد صحیح را به نادرستی به کسرها تعمیم می

 .(8934)دوستی و ریحانی، های متنوعی روبرو شوندها با مدلآموزان بتوانند کسر را کامالً درک کنند و از طریق آندانش

ه ان پایه ششم ابتدایی بآموزدر پژوهشی تحت عنوان تحلیل خطای حل مسائل کالمی کسر دانش 8931اچرش در سال    

ز اشتباهات را یکی دانست بلکه علت هر یک اآموزانی که قادر به حل یک مسئله نیستند دانشتوان نمیاین نتیجه دست یافت که 

ترین چنین مهمو همباشد  رمزگذاری(-5پردازش، -4تبدیل، -9درک، -8.خواندن، 8گانه نیومن) 5ممکن است یکی از مراحل 

به عبارت دیگر خوب نفهمیدن  آموزان در حل مساله و یا اصالً حل نکردن مسائل، نداشتن درک درست از مساله و یادانشعلت 

 .(8931)اچرش، له استمسا

 ،ر یاددهی و یادگیری کسرهاهای چندگانه: فرایندی مهم دپژوهشی با عنوان بازنمایی (،8913نوروزی لرکی و همکاران)   

ز کسرها و عملکردشان در آموزان او اثرات آن روی درک دانشهای چندگانه بررسی نقش آموزش مبتنی بر بازنمایی با هدف

عملکرد بهتری از خود نشان داده بودند و آموزان گروه آزمایش، های مطالعه نشان داد که دانشیافته .دادند حل مسائل، انجام

سر، آموزان گروه آزمایش از مفهوم کچنین نشان داد که یادگیری دانشها هم. یافتهشان از کسرها توسعه یافته بوددرک مفهومی

 .(8913)نوروزی لرکی، آموزان گروه کنترل پایدارتر بودنسبت به دانش

ل های پیوسته در مقاببا مدلآموزان در شناسایی جزء به کل که دانش در تحقیقات خود به این نتیجه رسید 8توبیاس   

زء به باید زیرساختارهای مختلف کسر)جبرنامه درسی عالوه بر تلفیق مدل های مختلف کسر،  تر هستند.موفق گسسته،های مدل

آموزان شارزی، دانها به ویژه در موقعیت های همسبتبا معرفی ن کل، نسبت، خارج قسمت، عملگر و اندازه( را نیز تلفیق کند.

 .(8113های تناسب به کار روند، پی ببرند)توبیاس،توانند در موقعیتهایی که میتوانند به استراتژیمی

                                                           
4.Tobias  
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ب درسی، سند رسمی، معتبر و محوری آموزش و پرورش است که در کنار سایر ابزار و اجا که کتدر مجموع، از آن

ه تحول بنیادین نظام با توجه ب(. 8931،قهرمانیگیرد باید به آن توجه ویژه داشت)ی آموزشی قرار میامکانات مکمل در چرخه

ز در زمینه های اساسی نیهای تازه تالیف اجرای آزمایشی نشده و پژوهشویژه این که کتاب های درسی، بهآموزشی و تغییر کتاب

ها از نظر مطابقت با نیازهای امروز جامعه در حال رشد الزم ها صورت نگرفته؛ انجام پژوهش جهت بررسی محتوای آناین کتاب

زه به تا چه اندا است. از اهداف پژوهش حاضر این است که تعیین کنیم محتوای ریاضی پایه ششم در فصل کسر و ضروری

چه  اتو  داده آموزان اهمیتتا چه اندازه به توسعه و پرورش خالقیت دانش ،پرورش سطوح مختلف حیطه شناختی توجه شده

برای اختی بلوم، های شنبندی حیطهجهت تعیین میزان توجه به سطوح شناختی از طبقهه شده است. اندازه به فعال بودن کتاب توج

برای تعیین  و های ذهنی گانیهاز عوامل خالقیت گیلفورد، مهارت تعیین میزان توجه کتاب ریاضی پایه ششم به پرورش خالقیت

 پژوهش حاضر از این قرار است:ی اصلشود. سواالت استفاده میمیزان فعال بودن کتاب از تکنیک ویلیام رومی 

 سواالت پژوهش

 در فصل کسرتا چه اندازه به سطوح حیطه شناختی از دیدگاه بلوم توجه نموده است؟ششم کتاب ریاضی پایه -8

 میزان تطبیق محتوای کتاب ریاضی پایه ششم در فصل کسر با عوامل ذهنی گیلفورد چقدر است؟-8

 های ذهنی گانیه چقدر است؟پایه ششم در فصل کسر با مهارتمیزان تطبیق محتوای کتاب ریاضی -9

 میزان تطبیق محتوای کتاب ریاضی پایه ششم در فصل کسر براساس تکنیک ویلیام رومی چقدر است؟-4

 شود.صورت مختصر توضیح داده میدر زیر جهت آشنایی با فضای تحلیل این الگوها به

 .الگوهایی برای تحلیل محتوا9

 گیرد:در شش سطح ذیل قرار میبه نقل از شعبانی بندی بلوم های شناختی براساس طبقههدف: اختی بلوم.سطوح شن9-8

 شود.ها، دانش گفته میمی و بازیافت و تشخیص مجدد آنها و حقایق عل.دانش: به توانایی یادسپاری اندیشه8

یادگیری در این سطح، عبارت است از توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب و تبیین آن با جمالتی که .درک و فهم: 8

 میان آن مطلب با مطالب دیگر چندان ارتباطی برقرار کند.که آنسازد، بیشخص خودش می

ها در روش ها، قضایا و، فرضیهها.کاربرد: عبارت است از توانایی استفاده از مفاهیم انتزاعی، اصول علمی، قوانین، اندیشه9

 حلی ارائه شود.گونه راهکه هیچموقعیت مناسب و جدید، بدون این

ها تاکید آن و یافتن روابط بین اجزا و نحوه سازمان یافتن آندهنده بر شکسن مطلب به اجزای تشکیل .تجزیه و تحلیل:4

 گردد.می

هایی از تجارب گذشته با مطالب جدید و بازسازی آن به صورت قسمتآمیختن دوباره ترکیب مستلزم در هم.ترکیب:5

 یک کل تازه و نسبتاً انسجام یافته است.

های علمی براساس معیار متقاعد کننده، ارزشیابی گفته ارزشیابی: به توانایی قضاوت کمی و کیفی درباره پدیده.2

 .(8934شعبانی، )شودمی

 .شودهای ذهنی گیلفورد به نقل از سیف توضیحاتی داده میرابطه با مهارت در زیر در: اعمال ذهنی گیلفورد.9-8

 اعمال ذهنی مدل گیلفورد شامل:

 شود.حفظ و یادآوری مربوط میچه به حافظه شناختی: آن-8

ل قب های ازبراساس دانستهآموزان اطالعات موجود را ها مستلزم این است که دانشتفکر همگرا: مفاهیمی که درک آن-8

 یافته تنظیم کنند.سازمان
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  های جدید باشد.حلهای متعدد یا ابداع راهها مستلزم ایجاد پاسخهایی که جواب آنمفاهیم و پرسش تفکر واگرا:-9

 ارزیاب: قضاوت در مورد مناسب بودن اطالعات است.-4

 دارای سلسله مراتب ذیل است: :های ذهنی گانیهمهارت.9-9

 های مختلفمتناسب به محرکتمییز دادن: پاسخ -8

 های دارای تعدادی ویژگی مشترک.ای از محرکمفهوم عینی: طبقه-8

 شوند.شان مشخص میای از روابط که با تعریفمفهوم تعریف شده: طبقه-9

 قاعده: ایجاد ارتباط بین چند مفهوم و ساختن یک معنی تازه.-4

حل مسائل با ترکیب چند قاعده از دیدگاه گانیه سطح حل مساله مترادف  های تازه برایقاعده مرتبه باالتر: ایجاد قاعده-5

 .(8935یافتیان و بشیر، )با خالقیت است

ها را مرینتسه قسمت متن درس، تصاویر کتاب و  ویلیام رومی، محتوای درسالگوی : بر اساس ویلیام رومی الگوی.9-4

یر در نظر تصو متن و ،د. در این پژوهش واحد تحلیلشونخنثی تقسیم میها به سه  قسمت فعال، غیرفعال و شامل شده و مقوله

 شود.گرفته شده است که به توضیح هر یک از این واحدها پرداخته می

 شود کههای فعال و غیرفعال تقسیم میمقوله وجود دارد که خود به دو قسمت مقوله 88الف( تحلیل متن: در تحلیل متن  

ها پاسخ داده است؛ هایی که مؤلف به آن(سوالdها؛ (تعریفc(بیان نتایج یا اصول کلی؛ b(بیان حقیقت؛ aبه شرح زیر هستند: 

eهای تحلیلی؛ (سوالfآموز؛ های انجام شده توسط دانش(بیان نتایج فعالیتgها؛ (انجام آزمایش و فعالیت یا حل مسأله

hه؛ آموز، ارائه شدهایی که به منظور جلب توجه دانش(سوالi از دانش آموز خواسته شده است که تصاویر یا مراحل انجام یک)

رد. گیازمایش را مورد مالحظه قرار دهد و بطور کلی جمالتی که در هیچ کدام از مقوله های فوق نگنجد در این مقوله جای می

jهای ( سواالت مربوط به معانی بیان. از این ده مقوله، مقولهaوbوcوd های غیرفعال و مقولهe وfوgوh هایفعال و مقوله iوj 

تقسیم و ضریب درگیری  dوcوbوaهای غیر فعال بر مقوله hوgوfوe های فعالسپس، برای تحلیل متن، مقوله خنثی هستند.

 .آیدآموزان با متن کتاب به دست میدانش

 یا ها به بررسی جوانبی از فعالشود که هر کدام از مقولهب( تحلیل تصاویر: این تحلیل خود به چهار مقوله تقسیم می 

( تصویری که از b( تصاویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده شده است. aپردازد. غیرفعال بودن تصاویر می

( تصویری که برای تشریح شیوه cوضوعات داده شده فعالیت یا آزمایش را انجام دهد. خواهد تا با استفاده از مآموز میدانش

های چهارگانه گنجد. از مقولههای فوق نمی( تصویری که در هیچ کدام از مقولهdجمع آوری وسایل یک آزمایش آمده است. 

ی هستند. برای محاسبه ضریب درگیری، مجموع خنث dو  cهای شود و مقولهفعال قلمداد می bغیرفعال و مقوله  aفوق، مقوله 

تعیین شاخص چنین در تکنیک ویلیام رومی برای هم .(8911)چوبینه، شوندتقسیم می aغیرفعال  بر مجموع مقولهb فعال  مقوله

شمارش و ه، های صفحات انتخاب شددرگیری فعالیت محور بودن کتاب، ابتدا صفحات فصل را انتخاب گردیده و تعداد فعالیت

 شوند.ها بر تعداد کل صفحات تقسیم میسپس تعداد فعالیت

 روش پژوهش

محتوای کمی انجام شده است. برای بررسی محتوا از نظر توجه به سطوح شناختی از طبقه  لاین پژوهش به روش تحلی

هم انیه، های ذهنی گمهارتورد و گیلفبندی بلوم، جهت تعیین میزان توجه به پرورش خالقیت از انطباق محتوا با عوامل ذهنی 

ستفاده از های حاصل با ا. دادهه استشدشاخص درگیری فعال بودن کتاب از تکنیک ویلیام رومی استفاده تعیین چنین برای 

 های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شیوه
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به روش  گیری، فصل کسرفصل دارد و برای نمونه 1ضر، کتاب ریاضی پایه ششم است که جامعه آماری در پژوهش حا   

های باشد. ابزار این پژوهش، فرمهای کاربردی میضمناً این پژوهش از نظر هدف، جزء پژوهش تصادفی ساده انتخاب شده است.

ر، تمرین و یوباشد و به منظور سنجش پایایی نتایج تحلیل متن، تصاا توجه به الگوهای تحلیل میتحلیل محتوای محقق ساخته ب

 دست آمد.به 15/1و درصد توافق  ندهای تحلیل شده، دوباره مورد تحلیل قرار گرفتفعالیت

 های پژوهشیافته

 شود.در این بخش با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل کتاب به سواالت پژوهش پاسخ داده می

 حیطه شناختی از دیدگاه بلوم توجه نموده است؟کتاب ریاضی پایه هفتم در فصل کسرتا چه اندازه به سطوح .8سوال

ی شدند. نتایج بندبرای پاسخ به این سوال، مطالب فصل کسر کتاب درسی در سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم طبقه

 نشان داده شده است. 8تحلیل در جدول 

 ها مربوط به طبقه بندی حیطه شناختی بلوم:  فراوانی مقوله8جدول 

 دانش درک و فهم کاربرد تحلیل ترکیب ارزشیابی

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

1 1 8/5 4 4/83 85 9/81 1 3/91 91 3/85 81 

 3/91مقوله در سطح درک وفهم) 91(، 3/85مقوله در سطح دانش) 81بندی شده، مقوله طبقه 11، از 8مطابق جدول 

درصد(  8/5مقوله در سطح ترکیب) 4درصد(،  4/83مقوله در سطح تحلیل) 85درصد(،  9/81مقوله در سطح کاربرد) 1 درصد(،

ای مشاهده نشد. در واقع بیشترین توجه دهد، در سطح ارزشیابی هیچ مقولهنشان می 8های جدول که دادهطور همان وجود دارد.

 .ای نشده استباشد و به سطح ارزشیابی هیچ توجهح ترکیب میه به سطترین توجکتاب به سطح درک و فهم و کم

 میزان تطبیق محتوای کتاب ریاضی پایه ششم در فصل کسر با عوامل ذهنی گیلفورد چقدر است؟ .8سوال

دست بههای لیل قرار گرفت؛ دادهحبرای پاسخ به این سوال محتوای کتاب از نظر انطباق با عوامل ذهنی گیلفورد مورد ت

 آمده است. 8آمده از تطبیق محتوا براساس عوامل ذهنی گیلفورد در جدول 

 تطبیق محتوا با عوامل ذهنی گیلفورد :8جدول

  همگرا واگرا 

 جمع
تفکر 

 ارزیاب
 تفکر همگرا تفکر واگرا

حافظه 

 شناختی
 عوامل ذهنی/محتوا

 متن 9 85 - - 81

 تصاویر - 81 8 8 89

 تمرین 9 81 89 8 41

 جمع 2 55 85 9 13

 درصد 1/2 1/28 11/81 9/9 811

درصد به تفکر 11/81به تفکر همگرا،  1/28درصد محتوا به حافظه شناختی،  1/2. دهدنشان می 8طور که جدول همان

 ده است.شدرصد به تفکر ارزیاب اختصاص دارد. بیشترین توجه به تفکر همگرا و کمترین توجه به تفکر ارزیاب داده  9/9واگرا . 

 های ذهنی گانیه چقدر است؟میزان تطبیق محتوای کتاب ریاضی پایه ششم در فصل کسر با مهارت .9سوال

دست های به، داده9بندی شد. جدول های ذهنی گانیه طبقهبرای پاسخ به این سوال، محتوای مبحث کسر براساس مهارت

 باشد.میهای ذهنی گانیه آمده از تطبیق محتوا براساس مهارت
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 های ذهنی گانیه: تطبیق محتوا براساس مهارت9جدول

 مهارت ذهنی/ محتوا تمییز دادن مفهوم عینی مفهوم تعریفی قاعده حل مسئله جمع

 متن 4 4 9 1 1 81

 تصاویر 4 81 2 8 8 89

 تمرین 1 1 84 82 1 41

 جمع 1 84 99 85 3 13

 درصد 3/1 1/85 91 81 8/81 811

واحد مربوط به  1از این تعداد  ؛واحد است 13های ذهنی گانیه، کل واحدهای این فصل از نظر مهارت، 9مطابق جدول 

واحد مربوط  85درصد(، 91واحد مربوط به مفهوم تعریفی) 99، درصد( 1/85واحد مربوط به مفهوم عینی) 84(، 3/1تمییز دادن)

هوم فدهد بیشترین توجه به مطور که نتایج نشان میهمان باشد.می درصد(8/81واحد مربوط به حل مسئله) 3درصد(، 81به قاعده)

 .یزدادن استتعریفی و کمترین توجه به تم

 .میزان تطبیق محتوای کتاب ریاضی پایه ششم در فصل کسر براساس تکنیک ویلیام رومی چقدر است؟4

 هستند و مقوله فعال یافت نشد.غیرفعال های متن در فصل کسر تمام مقوله ،4های جدول شماره براساس یافته
 

 تحلیل محتوای متن براساس تکنیک ویلیام رومی: 4جدول شماره 

H G F E D C B A صفحه 

       ** 89 

     * ***  82 

     * *  83 

      *  98 

      *  94 

      ***** *** 48 

 جمع 5 88 8     

مورد  81مورد و تعدا تصاویر غیرفعال  2، تصاویر فعال مورد بررسی در فصل کسر، تعداد 5های جدول شماره براساس یافته

ر الگوی تر است. براساس فرمول تعیین ضریب درگیری ددهد تعداد تصاویر فعال نسبت به تصاویر غیرفعال کماست که نشان می

 95/1ضریب  اینشد.  محاسبه م و ضریب درگیریهای غیرفعال تقسیمقوله دهای فعال تصاویر بر تعداویلیام رومی، تعداد مقوله

 دهد که تصاویر فصل کسر کتاب ریاضی پایه ششم به شیوه غیرفعالی تنظیم شده و ضریب درگیری نامناسب است.نشان می

 براساس تکنیک ویلیام رومیتصاویر : تحلیل محتوای 5جدول شماره
جمع
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کل صفحات  و بر تعدادمورد نظر، شمارش  ها در صفحاتفعالیت دتعدا این فصل از کتاب،برای تعیین فعالیت محور بودن 

دهد که ضریب درگیری نشان می 2های جدول شماره ه شده بود. یافتهگنجاندفعالیت  88مورد بررسی،  تقسیم شد. در صفحات

 ششم، فعالیت محور است.پایه کند فصل کسر کتاب ریاضی که تعیین می است 55/1دست آمده به

 : شاخص درگیری فعالیت محور بودن کتاب2جدول شماره
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 چهارگانه هایالگو :مقایسه نتایج تحلیل بر اساس1رهجدول شما

 8 8 9 4 

 حیطه شناختی بلوم الگو
عوامل ذهنی 

 گیلفور

های ذهنی مهارت

 گانیه
 تکنیک ویلیام رومی

 نتایج

یشترین توجه به ب

مقوله درک و فهم، 

مقوله ترین توجه به کم

 عدم توجه کافی ترکیب و

 به مقوله ارزشیابی است.

 بیشترین توجه

به تفکر همگرا، 

کمترین توجه به 

تفکر ارزیاب و عدم 

ر کافی به تفکتوجه 

شناختی و واگرا 

 است.

بیشترین توجه 

قاعده مفهوم تعریفی و 

کمترین توجه به مفهوم و

و حل مسئله  تمییز دادن

 .است

متن به طور کامالً 

غیرفعال طراحی شده، 

تصاویر نیز با ضریب 

، نیز غیرفعال 95/1درگیری 

خص چنین شابوده هم

 محور بودندرگیری فعالیت

 55/1با ضریب کتاب 

محور دهنده فعالیتنشان

 بودن فصل کسر است.

 

 گیریبحث و نتیجه

ل کسر تطبیق با سطح شناختی بلوم بیانگر این است که، بیشترین توجه فصدهد، تحلیل براساس طور که نتایج نشان میهمان

 به سطح درک و فهم و کمترین توجه به ترکیب بوده است و به سطح ارزشیابی نیز در این فصل توجهی نشده است.

ین توجه دهنده این است که، بیشتراز تطبیق محتوای فصل کسر براساس عوامل ذهنی گیلفورد نشان دست آمدههای بهداده

ین عامل در میان ترکه، دو عامل تفکر واگرا و ارزیاب مهمبا توجه به این به تفکر همگرا و کمترین توجه به تفکر ارزیاب است.

توجه شده ها آن بهاما در فصل کسر به میزان کمی عوامل خالقیت گیلفورد هستند و نقش بسزایی در شکوفایی خالقیت دارند؛ 

ر دارند، پس به اخته که در سطح همگرا قراهایی پردتوان نتیجه گرفت که متن این فصل بیشتر به یادگیریاست. براین اساس می

 های خالقیت را پرورش دهند.تواند در یادگیرندگان مهارتتر میرسد که کمنظر می

و س قاعده و سپ دهد بیشترین توجه به مفهوم تعریفیهای ذهنی گانیه، نشان مینتایج حاصل از تحلیل براساس مهارت

و در مرتبه  درک مفاهیم مرتبط با کسردر واقع در این فصل بیشترین توجه به باشد. یمو حل مساله کمترین توجه به تمیز دادن 

و  ؛از نظر گانیه مترادف با خالقیت است اما به مقوله حل مسئله که .ها شده استآموزش رویه به ایجاد ارتباط بین متغیرها ودوم 

 توجه چندانی نشده است.ها ترکیب روابط و قاعده
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یادگیری  ، فراگیران را درگیرتوان نتیجه گرفت که این فصلمیو تفسیر نتایج در الگوی رومی  4با توجه به جدول شماره 

ل ضریب محتوای فصل متوجه شدیم که یکی از دالیبه روش غیرفعالی نوشته شده است. با تحلیل  کند و متن این فصل کامالً نمی

مستقیم تقال های انق و مفاهیم از روشو در بیان این حقای اهیم زیادی در متن ارائه شدهمف حقایق ودرگیری پایین متن این است که 

جم افزایش ضریب درگیری متن، الزم است از حهای غیرفعال متن را افزایش داده پس به منظور که تعداد مقوله استفاده شده است

 استفاده شود. های فعالها از روشحقایق و مفاهیم کاسته شود و در ارائه آن

ان تومی است. پس براساس تفسیر نتایج در الگوی رومی 95/1درگیری تصاویر کتاب، ، ضریب 5با توجه به جدول شماره 

ر نقش مهم و فعالی در تصاوی گیریمیادگیری کنند. پس نتیجه می گیرتواند فراگیران را درنتیجه گرفت که تصاویر کتاب نمی

قرار دهند که  هااستفاده کنند و تصاویری را در کتاب از تصاویر برای انتقال اطالعاتهای درسی دارند و الزم است مولفان کتاب

 درگیر یادگیری کنند.به طور فعال آموزان را دانش

است که براساس تفسیر نتایج در الگوی رومی  55/1 ها،، ضریب درگیری کتاب از نظر تعدا فعالیت2براساس جدول شماره 

لیل براین محور بودن فصل کسر ریاضی ششم ابتدایی دمحور است. فعالیتتوان نتیجه گرفت که کتاب به طور کلی فعالیتمی

 مورد بررسی مناسب بوده است. های است که تعداد فعالیت

دهد که هر کدام از این الگوها محتوای آموزشی ار الگو نشان می، نتایج تحلیل براساس این چه1با توجه به جدول بنابراین 

های تابجا که مدرسه و کمکمل یکدیگرند. از آنآید این الگوها تقریباً کنند که به نظر مییا چند جنبه بررسی میرا از یک 

 کند؛یآموزان فراهم مخالقیت دانشترین فرصت را در پرورش قدرت فهم، تجزیه و تحلیل، حل مساله، توانایی نقد و درسی مهم

اندرکاران آموزشی به این امر مهم توجه نموده و در ارائه محتوا با توجه به سطح تفکر، سن و دانش الزم است که مولفان و دست

 هایی برای رشد و پرورش همه جانبه آنان فراهم نمایند.قبلی فراگیران، فرصت

یم و انتخاب تاکید نمای ش تفکر منطقی و کسب دانش خالقهای درسی بر پرورببنابراین ضرورت دارد تا در محتوای کتا

اندرکاران آموزشی بتوانند با پیروی از آن اصول، وظیفه خود را به نحوی محتوای درسی بر اصولی متکی باشد تا معلمان و دست

-ریاضی نقش مهمی را در فرآیند یاددهیهای درسی جاکه کتابتوان گفت، از آندر مجموع میشایسته و مطلوب انجام دهد. 

ود که رهای تازه تالیف ریاضی از اهمیت زیادی برخوردار است. انتظار مینمایند. بررسی کتابیادگیری ریاضی ایفا می

های انجام شده، خودشان نیز به بررسی همه جانبه براساس پژوهشهای درسی های مطرح شده، گامی باشد تا مولفان کتابتحلیل

 .تری حرکت کندنانههای درسی در مسیر واقع بیف کتابهای تازه تالیف همت گمارند تا روند تالیمنصفانه کتاب و
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