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 چکیده

های آموزشی در جوامع نیازمند تغییرات  با توجه به ضرورت و گسترش منابع درسی، تکنیک

کنند. پژوهش  اضر با هدف  باشد. مدیران و مربیان نقش بسزایی در این تغییرات ایفا می می

یک بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکن

ها و اطالعات از  انجام شده است. تحقی ، از نوع تحلیلی بوده و برای بررسی داده 5ویلیام رومی

های مناس  آمار توصیفی مانند: فراوانی، ضری ، رسم نمودار، محاسبه یادگیری  ارزش

دهد  های تحقی  نشان می ها استفاده شده است. یافته آموزان با کل متن، تصاویر و فعالیت دانش

صورت غیرفعال است و ارزش پژوهشی و تفکر کمتری  ، که متن به07/1ی  یادگیری متن ضر

است و بیانگر این است که تصاویر این کتاب رویکردی  51/1دارد. ضری  یادگیری تصاویر 

کند و ضری  یادگیری سؤاالت  آموزان را به فعالیت و پژوهش وادار نمی غیرفعال دارد و دانش

بیانگر این است که سؤاالت آخر متن کتاب مطالعات اجتماعی چهارم  باشد و این می 47/1

دیگر کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان  عبارت دبستان رویکردی فعال دارد یا به

 باشد. فعالیت محور می
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 مقدمه

یک جامعه در دوره آموزش عمومی باید افراد را به سمت کس   وپرورش آموزش

های اجتماعی هدایت کند و شخص را آماده  های کالمی، جسمی، علمی و مهارت مهارت

ها،  ها، انگیزه ورود به اجتماع نماید. اجتماعی شدن جریانی است که در آن مهارت

ر جامعه فعلی یا آتی نقش گیرد تا فرد د ها و هنجارها و رفتارهای فرد شکل می ارزش

ی بدو تولد یک کود  شروع  مناس  و کارآمد داشته باشد. این اجتماعی شدن از لحظه

شود و ارتباط دوجانبه میان فرد و اطرافیان تا پایان  یاط فرد ادامه دارد  می

 (. 0591)ناصری،

نقش مهمی عنوان مؤثرترین نهاد در اجتماعی کردن افراد جامعه  وپرورش به نهاد آموزش

کند  که عملکرد اشتباه این نهاد تأثیر مستقیم بر روی سایر نهادهای جامعه  را ایفا می

خواهد داشت. اگر مدارس کارکرد اجتماعی کردن افراد را به درستی انجام ندهند، افرادی 

شناس برای جامعه نخواهد بود  تنها یک شهروند وظیفه دهند که نه به جامعه تحویل می

ظائف خود در آینده به عنوان پدر و مادر آگاه نیست و موجبات نابسامانی بلکه به و

سازد. نکته قابل توجّه این است که به این نیاز مهم و ضروری  اجتماعی را فراهم می

ای صورت گیرد ) سن  اجتماعی شدن اهمیت خاص داده شود و برای آن اقدامات ویژه

 (.0598مرادی،

نظران تعلیم و تربیت که کتاب خود را به نام  صا   به عقیده ویلیام رومی یکی از

ارائه کرد، تکنیک خود را یک  0968در سال  "های پژوهشی در آموزش علوم تکنیک"

روش تحلیل کمی بیان کرده است که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطال  

العات تحلیل محتوا مط"پردازد. پژوهش  اضر تحت عنوان  درسی و آزمایشگاهی می

های فعال و  به تفکیک مقوله "اجتماعی پایه چهارم بر اساس تکنیک ویلیام رومی

ها و اشکال پرداخته شده است تا از این طری  بتواند  غیرفعال در سه بخش متن، پرسش

آموزان را در سه بخش  وتحلیل نتایج  اصل شاخص ضری  یادگیری دانش با تجزیه

شود که مربیان و مسئوالن با در نظر  اه باعث میمذکور تعیین کند. اهمیت این دیدگ

های فعال و غیرفعال در سه بخش، نقاط قوت و ضعف کتاب را بیان کنند و  گرفتن مقوله
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های اجتماعی  هایی با تولید محتوای بهتر به پرورش مهارت جهت ایجاد کتاب

 آموزان بپردازند. دانش

های گوناگون با  های گوناگون در زمان طکه افراد با محی در کتاب مطالعات اجتماعی، این

ها و  ها و نگرش شوند، پرورش مهارت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و...آگاه می جنبه

های درسی مطالعات اجتماعی  برنامه های فردی موردتوجه قرار گرفته شده است. تفاوت

اهم آورد. های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فر کند زمینه سعی می

وپرورش نیز وظیفه دارد تا نسل جدید را برای جامعه امروز آماده کند. در درس  آموزش

مطالعات اجتماعی، ایجاد رشد اجتماعی و آماده کردن فرد برای زندگی اجتماعی هدف 

 (.0597اساسی است )شعبانی به نقل از دال خال و همکاران،

های آموزشی هستند و مواد  گیری در نظامترین منابع یاد های درسی، یکی از مهم کتاب

های درسی  دهند. پژوهش پیرامون تحلیل کتاب اصلی برنامه درسی مدارس را تشکیل می

برند و این  آموزان زیادی از آن بهره می ای است  زیرا معلمان و دانش نیز تالش ارزنده

ذار است، آموزان تأثیرگ های مناس  برای یادگیری دانش مطالعات در طرا ی فرصت

تواند ارتباط بین برخی از مشکالت  های درسی می همچنین مطالعه و بررسی کتاب

آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک کند که مفاهیم برنامه  یادگیری دانش

های درسی گنجانده شود )داگبی به نقل از دال خال و  درسی به شکل مناسبی در کتاب

 (. 0597همکاران، 

سرعت رو به افزایش است، موضوع درسی مورداستفاده در مدرسه  ه دانش بهازآنجاک

تواند مترو  شود، بنابراین باید در انتخاب محتوا دقت شود و الزم است  تندی می به

محتوا متناس  با تغییرات علم، تغییر کند. همچنین محتواهای مهم و بااهمیت در 

هقان به نقل از دال خال و همکاران، ی د های درسی لحاظ شوند )نیکلس، ترجمه کتاب

0597.) 

شود که مربیان و مسئوالن  شود که این دیدگاه باعث می در اهمیت این تحقی  بیان می

ها کتاب  های فعال و غیرفعال در سه بخش متن، اشکال و پرسش با در نظر گرفتن مقوله

بیان کنند و جهت را موردبررسی قرار دهند تا بر این اساس نقاط قوت و ضعف کتاب را 

آموزان  های اجتماعی دانش هایی با تولید محتوا بهتر به پرورش مهارت ایجاد کتاب
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های  های دوره ابتدایی بیشترین توجه به تحلیل محتوا به کتاب بپردازند. در بین کتاب

علوم تجربی، ریاضی و کار و فناوری شده است. به همین دلیل بر آن شدیم تا با استفاده 

 تکنیک ویلیام رومی به تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بپردازیم. از این

 بیان مسئله

های  مطالعات اجتماعی یک  وزه مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط

های گوناگون این تعامل  های مختلف )گذشته،  ال و آینده( و جنبه گوناگون در زمان

(. هدف 0590کند )فال یان، ، محیطی و غیره( بحث می)سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

آموزان توانایی الزم  اصلی آموزش تعلیمات اجتماعی در دوره ابتدایی این است که دانش

برای انجام دادن وظایف در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان به دست آورند و به 

ررات مدرسه پایبند باشند، با آموزگاران و اولیای مدرسه ا ترام بگذارند، بتوانند به مق

های اجتماعی  رعایت قوانین و مقررات به نیازهای روزمره پاسخ دهند، به پرورش مهارت

ها افزایش یابد  توجه بیشتری داشته باشند و عالقه به سرزمین و محیط زندگی در آن

 (.0565ریزی آموزشی، )سازمان پژوهش و برنامه

ترین مراجع و منابع یادگیری  رسی یکی از مهمبنابراین با توجه به اینکه کتاب د

ها را در  ترین نقش آموزان در هر نظام آموزشی است و در ایران نیز یکی از مهم دانش

های آموزشی در چارچوب  دیگر در ایران بیشتر فعالیت عبارت نماید به برنامه درسی ایفا می

آموزان و  ی آموزشی دانشها ها و تجربه گیرد و بیشترین فعالیت کتاب درسی صورت می

نظران  این واقعیت باعث شده است که صا   شود. دهی می معلم  ول محور آن سازمان

های تحصیلی را با توجه به نیازهای  و پژوهشگران، بررسی محتوای آموزشی دوره

فراگیران موردبررسی و تحلیل قرار دهند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی و تحلیل 

ها و تصاویر( از منظر  مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان )متن، فعالیت محتوای کتاب

آموزان را بررسی کند، بدین  فعال و غیرفعال بودن کتاب فوق و نیز میزان یادگیری دانش

 صورت منفعالنه؟ صورت پویا و فعال ارائه شده است یا به منظور که آیا محتوا به

 ی تحقیق پیشینه
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ارتباط با تحلیل محتوای کتاب مطالعات چهارم با روش ویلیام  های زیادی در پژوهش

 ها را بررسی کردیم: رومی انجام شده است که چند نمونه از این پژوهش

تحلیل و ارزشیابی محتوای کتاب مطالعات "(، در پژوهشی تحت عنوان 0594افتخاری )

رسی میزان فعال و ، باهدف بر"اجتماعی پایه چهارم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی

غیرفعال بودن محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان، به این نتایج 

 05/1یافت که ضری  درگیری با متن کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی دست

است. ویلیام رومی  55/5ها  و ضری  درگیری با پرسش 55/1ضری  درگیری با تصاویر 

داند  بنابراین، نتایج تحقی   اضر نشان  را مطلوب می 3/0تا  4/1ضری  درگیری بین

های کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی، هر  ها و تصاویر و پرسش دهد که متن می

آموز خواسته شده باشد که  باشند. در متن کتاب چیزی که از دانش سه غیرفعال می

آموز  ن موردی که از دانشنتایجی را که خود او به دست آورد بیان نشده است و همچنی

خواسته باشد تا آزمایشی را انجام دهد و نتایج  اصل از آن را تحلیل نمایند و یا اینکه 

مسائل عنوان شده را  ل کند در متن کتاب مطالعات اجتماعی ذکر نشده است. تعداد 

بود که مربوط به بیان  قیقت و بیان ساده  aبیشتری از جمالت متعل  به مقوله 

آموز انجام پذیرفته  وسیله فرد دیگری غیر از دانش ضات و یا مشاهداتی است که بهمفرو

آموز باید فعال باشد کم است و بیشتر  باشد  بنابراین تعداد مواردی که خود دانش می

آموز ندارد به  کتاب،  قایقی یا مفاهیمی را بیان کرده که نیازی به فکر کردن دانش

غیرفعال بوده که باید در آن تجدیدنظر شود تا فعالیت  همین دلیل متن کتاب مطالعات

قرار گرفت که از آن فقط برای  aآموز بیشتر شود. بیشتر تصاویر کتاب در مقوله  دانش

آموز بخواهد تا با  تشریح موضوع خاصی استفاده شده است و تصاویری که از دانش

آموز فعالیتی  دهد و خود دانششده فعالیت یا آزمایشی را انجام  استفاده از موضوعات داده

درنتیجه تصاویر کتاب هم غیرفعال هستند که باید در آن  .داشته باشد بسیار کم است

های کتاب مطالعات اجتماعی هم باید گفت که بیشتر  در مورد پرسش .تجدیدنظری شود

های  آموز باید از آموخته ها مربوط به سؤاالتی است که برای پاسخ آن به دانش پرسش

آموز  گیری در مورد مسائل جدید استفاده کند که دانش ود در درس جدید برای نتیجهخ

همچنین سؤالی که جواب آن را مستقیم در کتاب به توان یافت و سؤالی که  .فعال است
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آموز خواسته شده باشد مسئله  که از دانش جواب آن مربوط به نقل تعاریف باشد و یا این

های کتاب  ار کم است. بنابراین ضری  درگیری پرسشبه خصوصی را  ل نمایند بسی

شود. با توجه به نتایج این تحقی ، الزم است  بیشتر است که غیرفعال تلقی می 3/0از

های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی درمان، تصاویر و  ریزان و مؤلفان کتاب برنامه

ده نمایند. هر متن، های فعال استفا های این کتاب تجدیدنظر کنند و از مقوله پرسش

آموز را به فعالیت و جستجو وادارد تا  پرسش و تصویر در کتاب اجتماعی باید ذهن دانش

 در  شود. ها قابل های اجتماعی برای آن مفاهیم و آموزه

تحلیل محتوا متن کتاب مطالعات اجتماعی  "(، در پژوهشی تحت عنوان 0597افضلی )

با هدف تحلیل محتوای متن کتاب مطالعات  "چهارم دبستان با روش ویلیام رومی

یافت که محتوای کتاب مطالعات اجتماعی  اجتماعی چهارم دبستان، به این نتایج دست

های اجتماعی بر  ( با تأکید بر رویکرد تقویت مهارت0595سال چهارم دبستان )چاپ 

که: با اساس تکنیک ویلیام رومی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد 

استفاده از آزمون ضری  همبستگی پیرسون پایایی تکنیک موردسنجش قرارگرفته که 

به دست آمد. بنابراین بر اساس تکنیک ویلیام رومی متون نوشتاری کتاب  63/1رقم 

های اجتماعی در  مطالعات اجتماعی سال چهارم دبستان موج  تقویت مهارت

را  3/0الی 4/1ضری  درگیری  اصله مابین شود. چراکه ویلیام رومی  آموزان می دانش

هایی را که  اند و کتاب داند که محتوا را به شیوه فعال ارائه کرده هایی می مشخصه کتاب

های ضعیف به  تر یا باالتر از آن باشد جزء کتاب ها پایین ضری  درگیری یادگیرنده با آن

 آورد. شمار می

تحلیل محتوا کتاب مطالعات "ان (، در پژوهشی تحت عنو0597دال خال و محدث )

با هدف تحلیل  "( بر اساس تکنیک ویلیام رومی0594اجتماعی پایه چهارم ابتدایی )

صورت  یافت که متن کتاب به محتوای کتاب مطالعات اجتماعی، به این نتایج دست

آموز مستقیماً مشغول  صورت غیرفعال باشد دانش باشد. کتابی که به غیرفعال می

آید که در آن   ساب می های پژوهشی به زودی چنین کتابی در زمره کتاب های فعالیت

 گونه نقش فعالی را در امر یادگیری به عهده ندارد. آموز هیچ دانش
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درصد ضری   71درصد و  داکثر  51به عقیده ویلیام کتابی فعال است که  داقل 

کتاب غیرفعال  مطالعات و موضوعات علمی را ارائه دهد. در غیر این صورت محتوای

 است.

ای که  اصل شد، تصاویر کتاب را در زمره فعال قرارداد. به  در تحلیل تصاویر نتیجه

آموز با  تر باشد میزان یادگیری دانش نزدیک 3/0عقیده ویلیام هرچه ضری  یادگیری به 

تصاویر زیاد و تصاویر کتاب موردنظر فعال است. ولی کم بودن تصاویر ازنظر 

آموزان را  در امر یادگیری، زمینه اکتشاف و پژوهش و عمل فعال دانش وتحلیل تجزیه

 سازد. فراهم نمی

در زمینه سؤاالت، ضری  یادگیری غیرفعال در سطح باالیی قرار دارد. بیشتر سؤاالت و 

گیری در  های خود برای نتیجه کند که از آموخته آموز را وادار می ها در کتاب دانش فعالیت

که مربوط به سؤاالت نقل تعاریف است در این  bد استفاده کند. قسمت مورد مسائل جدی

آموز فقط  کتاب بسیار کم است. این قسمت مربوط به مقوله غیرفعال است، بنابراین دانش

ها را عالمت زده و  باشد که قسمت تعاریف را به او نشان دهد تا آن منتظر آموزگار می

رود.  آموز به دنبال آن می ورده شود خود دانش فظ نماید. ولی اگر در قسمت سؤاالت آ

وقتی شناخت یا یادگیری از طری  طرح مسئله صورت گیرد فرد در تشخیص مسئله 

 باشد. آید و دیگر نیازی به یاری معلم نمی برمی

طورکلی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم، یکی از نکاتی که وجود داشت این  به

ای و دور از زندگی  ی درس خیلی خشک و مبا ث کلیشهدهی محتوا بود که سازمان

آموز بودند. در کتاب جدیدالتألیف سعی شده است اوالً مفاهیم و مطال  موردنیاز  دانش

های  دهی محتوا روش ها شود و ثانیاً در سازمان آموز در زندگی اجتماعی وارد درس دانش

ضوعات تاریخی بیشتر در مؤثرتری به کار بسته شده است. همچنین سعی شده است مو

ای به شیراز و  مثال در کتاب موردنظر، خانواده عنوان قال  داستان گنجانده شود. به

شوند. وقتی موضوعات  کنند و با تاریخ ایران باستان آشنا می همدان و کرمانشاه سفر می

 آموزان جذابیت بیشتری دارد. عالوه بر این شود برای دانش در قال  داستان مطرح می

ها و درونی سازی  ها طوری طرا ی شده تا فضایی برای پرورش مهارتقسمت کاربرگ
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ها به وجود بیاید، همچنین در جهت افزایش خالقیت، مطالعه مستمر و تثبیت  ارزش

 یادگیری و آمادگی برای ارزشیابی تأثیر بسزایی دارد.

 مبانی نظری

های پژوهشی  خود را بنام تکنیکنظران تعلیم و تربیت کتاب  ویلیام رومی یکی از صا  

( ارائه کرد. روش او چنانکه خود او معتقد است، یک 0550در آموزش علوم )را در سال 

روش تحلیل کمی است  که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطال  درسی و 

 گیری، اند از: تعیین هدف، نمونه پردازد. مرا ل اصلی تحلیل محتوا عبارت آزمایشگاهی می

ها. دربارۀ هدف روش  ها، ارزیابی عینی طبقه بندی مقوله بندی، طبقه رمزگذاری و مقوله

توان گفت که هدف آن بررسی این موضوع است که آیا  تحلیل محتوای ویلیام رومی می

طور فعال با آموزش یادگیری درگیر  آموزان را به کتاب و یا محتوای موردنظر، دانش

دف این است که بسنجیم آیا کتاب به شیوه فعالی ارائه و دیگر ه عبارت نماید؟ به می

های دیگر  گیری نیز همانند سایر روش تدوین و تنظیم شده است یا خیر؟ درباره نمونه

گیری زد و چنانچه جامعه  توان دست به نمونه پژوهش، اگر جامعه آماری وسیع باشد می

عنوان نمونه  تمام جامعه بهتوان از  آماری موردنظر وسعت چندانی نداشته باشد، می

شود که ویلیام رومی برای  بندی می استفاده کرد. در مر له سوم محتوا کدگذاری و مقوله

های درسی ابتدا محتوا را به سه قسمت متن کتاب درسی، تصاویر،  تحلیل محتوای کتاب

 کند.  هایی را تعریف می کند و سپس برای هر قسمت مقوله سؤاالت تقسیم می

ی اکتشافی  های درسی باید موضوعات را به شیوه معتقد است که محتوای کتاب «رومی»

ای ارائه شود که رو یه کشف را در فراگیر به وجود  گونه مطرح نمایند. چنانچه محتوا به

آورد، فعالیت او  آورد تا او خود به دنبال پاسخ سؤاالتش باشد، نتایجی را که به دست می

نامد و در مقابل  می« فعال»کند. وی چنین محتوایی را  ویت میرا برای یادگیری بیشتر تق

محتوایی که صرفاً با ارائه دانش و اطالعات،  قای  و مفاهیم را معرفی و سپس نتایج و 

(. 0598کند ) سن مرادی،  معرفی می« محتوای غیرفعال»سازد،  اصول کلی را مطرح می

درصد آن  71تا  51داند که بین  میو مناس  « محتوای فعال»کتابی را دارای « رومی»

ی مطال  و موضوعات علمی، با رویکرد فعالیت فراگیر در قال  پرسشگری و  به ارائه
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است. در محتوایی که کمتر از « محتوای غیرفعال»پژوهش، بپردازد. در غیر این صورت 

الزم ی  درصد اطالعات و  قای  علمی ارائه شود، فراگیر از دانش مقدماتی و اولیه 51

درصد  71دهی به سؤاالت کتاب برخوردار نیست و چنانچه بیش از  برای در  و پاسخ

مطال  کتاب به ارائه  قای  و دانش تازه بپردازد، صرفاً محتوا به انتقال و انباشت ذهن 

 (. 0598تأکید دارد و دیگر محتوای فعال نخواهد بود ) سن مرادی،

میزان درگیر کردن فراگیر با موضوع و متن در تحلیل محتوای یک کتاب درسی « رومی»

درس )محتوای فعال در مقابل غیرفعال( را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. وی در 

ها را به دو نوع  های کتاب تأکید دارد و جمله های متن و پرسش این شیوه بر جمله

های  جمله»مقصود از(. 0571نماید )برونس جویس،  تفکیک می« لفظی»و « درکی»

واسطه، معلوماتی را  صورت مستقیم و بی آن دسته از دانش و اطالعاتی است که به« لفظی

هایی  به آن دسته از جمله« های درکی جمله»دهد. در مقابل در اختیار فراگیر قرار می

های تازه دست  ها و دانسته شود که با درگیر و فعال کردن ذهن، فراگیر به یافته گفته می

ها فراگیر به  گونه جمله که خود در آن نقش پویایی داشته است. در اینکند  پیدا می

ها  اش را با مجموعه دانسته های تازه های خود واقف است و دانسته اهمیت و کاربرد دانسته

ای یکپارچه )طرح مفهومی( برای او ایجاد  آمیزد تا مجموعه اش در هم می و تجارب قبلی

 ی باثبات خواهد شد. ای موج  یادگیر شود. چنین شیوه

 روش تحقیق

گونه که از عنوان پژوهش پیداست، در تحلیل کتاب اجتماعی پایه چهارم از روش  همان

نظران تعلیم و تربیت کتاب  ایم. ویلیام رومی یکی از صا   ویلیام رومی استفاده نموده

روش او  ارائه کرد. 0968های پژوهشی در آموزش علوم(، در سال  خود را به نام )تکنیک

چنانکه خود او معتقد است، یک روش تحلیل کمی است  که به توصیف عینی و منظم 

طورکلی به معنای عمل  پردازد. تحلیل به محتوای آشکار مطال  درسی و آزمایشگاهی می

تر تحلیل شامل خرد کردن و یا تجزیه یک کل به  بررسی یا بازبینی است، به معنای دقی 

برای پیدا کردن یا شناختن ماهیت نیست، عمل و روابط اجزا اش  دهنده اجزای تشکیل

(. محتوا نیز چیزی است که قرار 0597خال و همکاران،است )پورظهیر به نقل از دال
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توان شامل کلیه  خواهیم یاد گرفته شود. محتوا را می است آموزش داده شود یا آنچه می

-انست )میزابیگی به نقل از دالمطال ، مفاهیم، اطالعات مربوط به یک درس موردنظر د

 (.0597خال و همکاران،

 اند از: مرا ل اصلی تحلیل محتوا عبارت

ها، ارزیابی عینی  بندی مقوله بندی طبقه گیری، رمزگذاری و مقوله تعیین هدف، نمونه

 ها. طبقه

توان گفت که هدف آن بررسی این  درباره هدف روش تحلیل محتوای ویلیام رومی می

طور فعال با آموزش و  آموزان را به که آیا کتاب و یا محتوای موردنظر، دانشموضوع است 

دیگر، هدف این است که بسنجیم آیا کتاب به شیوه  عبارت نماید؟ به یادگیری درگیر می

شده است یا خیر؟ پژوهش  اضر تحت عنوان تحلیل  فعالی ارائه و تدوین و تنظیم

رم بر اساس تکنیک ویلیام رومی، به تفکیک به محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چها

های فعال و غیرفعال و خنثی در سه بخش متن، پرسش و اشکال پرداخته است تا  مقوله

آموزان را  وتحلیل نتایج  اصل، شاخص ضری  یادگیری دانش از این طری  بتواند با تجزیه

ن به محتوایی است در سه بخش مذکور تعیین کند. منظور از محتوای فعال، سازمان داد

ها را به  کشاند و آن آموزان را به درگیری با متن، تصاویر و سؤاالت کتاب می که دانش

خال و نماید )ابراهیمی به نقل از دال فعالیت و اکتشاف و تفکر ترغی  می

 (. 0597همکاران،

ی گردد که تأکید آن بیشتر بر  افظه پرور محتوای غیرفعال نیز به محتوایی اطالق می

کنند )پورقربانی،  آموزان نقش فعالی در جریان یادگیری از آن محتوا، ایفا نمی است و دانش

(. محتواهای خنثی نقش مهمی در ارزشیابی و تحلیل 0597خال و همکاران،به نقل از دال

نظر  ها صرف توان از آن کنند و بنابراین در ارزشیابی می کمی کت  و متون درسی ایفا نمی

 کرد.

های دیگر پژوهش، اگر جامعه آماری وسیع باشد  گیری نیز همانند سایر روش ه نمونهدربار

گیری زد و چنانچه جامعه آماری موردنظر وسعت چندانی نداشته  توان دست به نمونه می

صورت تحلیلی  عنوان نمونه استفاده کرد. پژوهش  اضر به توان از تمام جامعه به باشد می

شد که جامعه آماری این پژوهش، کتاب تعلیمات مطالعات  )روش تحلیل محتوا( انجام
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های متن، پرسش و تصویرهای کتاب مورد تحلیل قرار گرفته  پایه چهارم است که مؤلفه

ها و  ها به متن، پرسش هایی است که برخی از آن است. درنتیجه، تحلیل مشتمل بر مقوله

شوند  یر غیرفعال مربوط میها و تصاو ها به متن، پرسش تصاویر فعال و برخی مقوله

 (.0574)ادی ،

های توصیفی است و روش آن تحلیل محتوا  در نمونه موردمطالعه، پژوهش از نوع پژوهش

بر اساس الگوی ویلیام رومی است. بر اساس الگوی ویلیام رومی در این پژوهش، وا د 

تصاویر  باشد  در بخش تحلیل تحلیل در بخش تحلیل متن، متن و وا د ثبت، جمله می

های کتاب  ها نیز وا د تحلیل، فعالیت نیز وا د تحلیل، تصویر است  در بخش فعالیت

 (. 55_53، 0598باشد )کرمی،  می

درس جامعۀ آماری  55فصل و  8***در پژوهش  اضر کتاب مطالعات پایه چهارم با 

یم  یعنی ا تحقی  ما بوده است که ما در این تحقی  روش نمونه تصادفی را استفاده کرده

صورت تصادفی انتخاب کردیم، سپس در صفحه انتخابی تمام  صفحه از کتاب را به 53

های زیر قرار دادیم. این جمالت  جمالت را مطالعه نموده و هر یک را در یکی از مقوله

 شود. های فصول نمی شامل عناوین، شرح زیر تصاویر و پیشگفتار و یا مقدمه

ذهنی متن در الگوی ویلیام رومی، جمالت کتاب منظور تعیین ضری  درگیری  به

 مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان در قال  مقاالت زیر مورد تحلیل قرار گرفتند:

a بیان  قیقت: بیان  قیقت عبارت است از بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که )

 آموز انجام پذیرفته است. وسیله فرد دیگری غیر از دانش به

bای است که برای توصیف و تشریح یک واژه یا  ف: منظور جمالت یا جمله( تعاری

 شود. اصطالح آورده می

 گوییم. برند آبرفت می مثال: به شن و ماسه و گل و الیی که رودها همراه خود می

cوسیله مؤلف داده شده   ها بالفاصله به ( سؤاالتی که در متن مطرح شده و جواب آن

 است.

dها مفروضات داده شده را  آموز برای پاسخ به آن کند دانش اب می( سؤاالتی که ایج

 وتحلیل نماید. تجزیه

eآموز خواسته شده که نتایجی را که خود او به دست آورده بیان نماید. ( از دانش 
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fآموز خواسته شده که آزمایشی را انجام داده و نتایج  اصل از آن را تحلیل  ( از دانش

 شده را  ل کند. عنوان نماید و یا اینکه مسائل

توان  را انجام دهید تا دریابید که چگونه با مواد  ل نشدنی در آب می 4مثال: )آزمایش 

 یک محلول ساخت(.

gآموز خواسته شده است که تصاویر یا مرا ل انجام یک آزمایش را مورد  ( از دانش

وق نگنجد در این های ف طورکلی جمالتی که در هیچکدام از مقوله مال ظه قرار دهد و به

 گیرد. مقوله جای می

h.سؤاالت مربوط به معانی بیان ) 

آیند   ساب می های غیرفعال به جزء مقوله cو  bو  aهای  گانه فوق، مقوله های ده از مقوله

 gو  hگردند. دو مقوله آخر یعنی  های فعال قلمداد می جزء مقوله dو  fو  eهای  و مقوله

توان از  که نقش مهمی در ارزیابی کتاب ندارند و بنابراین میهای خنثی هستند  از مقوله

منظور محاسبه ضری   نظر کرد. به ها در امر ارزشیابی و تحلیل، چشم پوشید و صرف آن

توان مجموع  منظور سنجش سطح فعالیت فراگیر می آموز با متن و یا به درگیری دانش

خال و محدث، سیم نمود )دالهای غیرفعال تق های فعال را بر مجموع مقوله مقوله

0597.) 

***برای تحلیل تصاویر در کتاب مطالعات چهارم، روش کار در این پژوهش روش تمام 

شمار بوده است، یعنی کل تصاویر کتاب درس به درس به عنوان نمونه آماری انتخاب 

 های زیر جای دادیم. شده است. و هرکدام از تصاویر را در یکی از مقوله

ویلیام رومی برای تعیین ضری  درگیری ذهنی تصاویر باید تصاویر کتاب، طب  در الگوی 

 مقوالت زیر کدگذاری شوند:

a.تصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده شده است . 

bخواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعالیت یا  آموز می . تصویری که از دانش

 آزمایشی را انجام دهد.

cآوری وسایل یک آزمایش آمده است. . تصویری که برای تشریح شیوه جمع 

dهای فوق نگنجد. کدام از مقوله . تصویری که در هیچ 
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شود و  مقوله فعال قلمداد می b، غیرفعال و aهای چهارگانه فوق، مقوله  از مقوله

ینجا نیز های خنثی هستند. برای محاسبه ضری  درگیری، در ا مقوله dو  cهای  مقوله

 (.0597خال و محدث،شود )دال مقوله فعال بخش بر مقوله غیرفعال می

شاخص درگیری فعالیت محور بودن کتاب: برای محاسبه شاخص درگیری در فعالیت 

های کتاب، شمارش شده و بر تعداد کل صفحات  محور بودن کتاب، تعداد کل فعالیت

یری در بخش فعالیت محور بودن شود  که بر این اساس، ضری  درگ کتاب، تقسیم می

(. درنهایت بعد از اینکه ضری  55_53، 0598کتاب مشخص خواهد شد )کرمی، 

ها( مشخص  آموز با محتوا )متن، تصاویر و فعالیت درگیری )شاخص درگیری( دانش

آموز با محتوا عددی است  رسد. ضری  درگیری دانش گردید، نوبت تفسیر نتایج فرا می

آمده ممکن است از  دست یزان فعال بودن محتوا است. دامنه این عدد بهدهنده م که نشان

نهایت باشد، اما به نظر ویلیام رومی زمانی یک کتاب درسی، فعال است که  صفرتا بی

 4/1باشد. ضری  درگیری کمتر 3/0تا 4/1ضری  درگیری )شاخص درگیری( آن بین 

خواهد  پردازد و از فراگیران می ی میبیانگر این است که کتاب فقط به ارائه اطالعات علم

های غیر  تا در پی  فظ کردن مطال  علمی ارائه شده باشند. چنین کتابی در زمره کتاب

گونه نقش فعالی را در امر یادگیری به  آموز هیچ آید که در آن دانش  ساب می پژوهشی به

ود که همیشه در ش عنوان یک سیستم بانکی نگریسته می عهده ندارد و به او و ذهنش به

 پی  فظ و نگهداری و بایگانی مطال  است.

نمایانگر کتابی است که در مورد هر جمله،  3/0تر از از طرف دیگر ضری  درگیری بزرگ

وتحلیل انجام دهد و به فعالیت  نوعی تجزیه خواهد تا به آموز می تصویر، یا سؤال آن، از دانش

عنوان غیرفعال ارائه شده است  زیرا فعالیت  نیز بهها  بپردازد. ازنظر ویلیام رومی این کتاب

شود. بنابراین به  که به اطالعات کافی و شرایط فراگیر توجه نمی طلبد در الی زیادی می

صورت فعال ارائه شده است که شاخص درگیری  عقیده ویلیام رومی کتابی مناس  است و به

دیگر هر  عبارت باشد  به 3/0تر از  و کوچک 4/1تر از  آموز با محتوای آن کتاب بزرگ دانش

مطال  و موضوعات  ٪71و  داکثر ٪51شود باید  داقل  صورت فعال ارائه می کتاب که به

علمی را ارائه دهد. در غیر این صورت محتوای کتاب غیرفعال خواهد بود.)محرمی و دیگران، 

0598.) 
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 اهداف تحقیق

ب مطالعات اجتماعی پایه چهارم وتحلیل محتوای کتا هدف کلی از این تحقی  تجزیه

 باشد. مقطع ابتدایی بر اساس فرمول ویلیام رومی می

 اند: اهداف ویژه بدین صورت

دبستان بر اساس فرمول چهارم وتحلیل متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه  تجزیه -0

 ویلیام رومی

س فرمول دبستان بر اساچهارم وتحلیل تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی پایه  تجزیه -5

 ویلیام رومی

دبستان بر چهارم تعیین فعالیت محور بودن یا نبودن کتاب مطالعات اجتماعی پایه  -5

 اساس فرمول ویلیام رومی 

 سؤاالت تحقیق

آموزان را درگیر  دبستان، دانشچهارم تا چه میزان متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه  -0

 کند؟ در یادگیری محتوا می

آموزان را  دبستان، دانشچهارم اویر کتاب مطالعات اجتماعی پایه تا چه میزان تص -5

 کند؟ درگیر در یادگیری محتوا می

 دبستان، فعالیت محور است؟چهارم آیا کتاب مطالعات اجتماعی پایه  -5

 های تحقیقیافته 

آموزان را درگیر  تا چه میزان متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان، دانش -0

 کند؟ ادگیری محتوا میدر ی

 : ضری  درگیری متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان0جدول شماره 

 ها مقوله غیرفعال فعال خنثی

 

 H g f e d c B A صفحه

    0   01 4 
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     7  5 90 

 0   3  0 8 95 

 جمع 046 58 55

07/1 =  

   
     =

مجموع مقوالت فعال

مجموع مقوالت غیر فعال
 ضریب درگیری متن =     

 

 
 : درصد درگیری متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان0نمودار شماره 

ی  جمله 098شده از میان  : طب  بررسی انجام0و جدول شماره  0تحلیل نمودار شماره 

جمله  58درصد( در  وزه جمالت غیرفعال و  78جمله )تقریباً  046مطالعه شده 

جمله به  55درصد( مربوط به جمالت فعال متن است. مابقی جمالت یعنی  05)تقریباً 

شود و بر این اساس  اثر متن مربوط می درصد جمالت به جمالت خنثی و بی 00عبارتی 

چهارم بر مبنای تکنیک ویلیام رومی، طب  جدول ضری  درگیری متن کتاب مطالعات 

مقوله های غیر 

 فعال

76% 

مقوله های 

 فعال

13% 

مقوله های 

 خنثی
 نمودار تحلیل متن
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دهد این کتاب در بخش متن فعال نیست و  است  که نشان می 07/1برابر با  0شماره 

 آموزان را در جریان یادگیری درگیر کند. تواند دانش نمی

آموزان را  تا چه میزان تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان دانش _5

 کند؟ ادگیری محتوا میدرگیر در ی

 

 

 : ضری  درگیری تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان5جدول شماره 

 ها مقوله غیرفعال فعال خنثی

 

 D c b A ها درس

 0درس  5 6  

 5درس  3 5  

 5درس  05 5  0

 4درس  8 8  

 3درس  7 5  

 8درس  9   

 7درس  6   0

 6درس  01   

 9 درس 03 0  

 01درس  9 8  0

 00درس  01   

 05درس  6   
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 05درس  4   

 04درس  01   0

 03درس  6 0  

 08درس  9 4  

 07درس  9 6  

 06درس  50   

 09درس  09   

 51درس  4   

 50درس  4   

 55درس  6   

 جمع 097 40 1 4

21/1 =  

   
      =

مجموع مقوالت فعال

التمقو غیر فعال مجموع 
 ضریب درگیری تصاویر=       
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 : درصد درگیری تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان5نمودار شماره 

: برای بررسی ضری  درگیری تصاویر کتاب 5تحلیل نمودار فوق و جدول شماره 

در ها و نمودارها به عنوان نمونه موردنظر  مطالعات پایه چهارم تمامی تصاویر، نقشه

تکنیک تحلیل محتوا به روش ویلیام رومی انتخاب شده است و تمام این اشکال از لحاظ 

اند و تمام این اشکال را به سه نوع فعال و غیرفعال و  ها بررسی شده قرار گرفتن در مقوله

تصویر  097تصویر،  545ایم. و در پایان این بررسی از میان  بندی کرده خنثی طبقه

درصد( به  07تصویر )تقریباً  40یعنی تصاویر غیرفعال،  aبه مقوله  درصد( 60)تقریباً 

یعنی تصاویر خنثی  dدرصد( به مقوله  5تصویر )تقریباً  4یعنی تصاویر فعال و  bمقوله 

های  شود  و بر این اساس ضری  درگیری تصاویر که از تقسیم مجموع مقوله مربوط می

آید عدد به دست آمده این پژوهش  می های غیرفعال به دست فعال بر مجموع مقوله

ی فرای کتاب مطالعات پایه چهارم در بخش تصاویر نیز  شده است که طب  گفته 51/1

 باشد. غیرفعال می

 آیا کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان، فعالیت محور است؟ _ 5

,  غیرفعال

197 

 41, فعال

 4, خنثی
 نمودار تحلیل تصاویر
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یه چهارم : ضری  درگیری فعالیت محور بودن کتاب مطالعات اجتماعی پا5جدول شماره 

 دبستان

 های هر فصل تعداد فعالیت های هر درس تعداد فعالیت درس فصل

0 

0 5 

01 
5 5 

5 5 

4 5 

5 

3 4 

6 8 5 

7 5 
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6 5 

7 
9 5 

01 5 

4 

00 0 
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05 0 

05 0 

04 5 
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03 5 

00 

08 5 

07 5 

06 0 

09 5 

8 

51 5 

8 
50 0 
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55 5 

 47 47  موعمج

07/1 =  

  
    =

تعداد فعالیت

 کل صفحات کتاب
 ضریب درگیری فعالیت محور بودن=   

ی چهارم  برای بررسی شاخص درگیری فعالیت محور بودن کتاب مطالعات اجتماعی پایه

های کتاب مذکور به عنوان نمونه انتخاب شد. در پایان این بررسی دبستان، تمام فعالیت

شد. بر این اساس  99و تعداد صفحات کتاب مذکور  47های این کتاب  فعالیتتعداد 

ضری  درگیری فعالیت محور بودن کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان، بر 

کند که  به دست آمد. این شاخص تعیین می 47/1ی ویلیام رومی عدد مبنای نظریه

 س  است یا خیر.های کتاب با توجه به کل صفحات منا تعداد فعالیت

 47/1طب  محاسبات صورت گرفته ضری  درگیری فعالیت محور بودن کتاب مذکور 

دهد کتاب مطالعات  قرار دارد  که نشان می 0/ 3و  1/ 4باشد که این عدد بین  می

ها با توجه به تعداد صفحات  اجتماعی چهارم دبستان فعالیت محور است و تعداد فعالیت

ها در  د فعال  توان گفت این کتاب ازنظر فعالیت دیگر می بارتع کتاب، مناس  است  به

 .باشد می

 

 

 گیری نتیجه

آمده، ضری  درگیری با متن کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی  دست طب  نتایج به

است. ویلیام  47/1ها  ، و ضری  درگیری با پرسش55/1، ضری  درگیری با تصاویر 07/1

دانند  بنابراین نتایج  اضر نشان  را مطلوب می 3/0تا  4/1رومی ضری  درگیری بین 

باشند  دهد، متن و تصاویر کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی، هر دو غیرفعال می می

رسد که مؤلفان کتاب درسی در طرا ی و تدوین آن  گونه به نظر می و بنابراین این

جیح داده و پیوسته به تداوم روال های مطالعات اجتماعی را به فرآیندهای آن تر فرآورده
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باشند  های این کتاب فعال می آموزان در یادگیری دامن زدند. تنها پرسش انفعالی دانش

 باشد. دیگر کتاب مطالعات اجتماعی چهارم فعالیت محور می عبارت به

بوده که  aدر متن کتاب مطالعات اجتماعی تعداد بیشتری از جمالت مربوط به مقوله 

بیان  قیقت و بیان ساده مفروضات و مشاهداتی است که به وسیله فرد دیگری  مربوط به

آموز باید  باشد  بنابراین تعداد مواردی که خود دانش آموز انجام پذیرفته می غیر از دانش

فعال باشد کم است و بیشتر کتاب  قای  یا مفاهیمی را بیان کرده که نیازی به فکر 

ین دلیل متن کتاب مطالعات غیرفعال بوده که باید در آن آموزان دارد به هم کردن دانش

 آموز بیشتر شود. تجدیدنظر شود تا فعالیت دانش

قرار گرفته که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی  aبیشتر تصاویر کتاب در مقاله 

آموز بخواهد تا با استفاده از موضوعات داده  استفاده شده است و تصاویری که از دانش

آموز فعالیت داشته باشد کم است.  الیت یا آزمایشی را انجام دهد و خود دانششده فع

 درنتیجه تصاویر کتاب هم غیرفعال هستند که باید در آن تجدیدنظری شود.

درصد کمی از محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم )تصاویر و متن(، نقش فعال 

دارد  می آموز را به فعالیت وا ال( و دانشدرصد تصاویر فع 07درصد متن فعال،  5/05دارد )

که درصد زیادی از محتوای کتاب مطالعات اجتماعی نقش غیرفعال دارد و  در الی

کند و جهت فهم بهتر مطال  و مفاهیم  آموز را به فعالیت یا پژوهش تشوی  نمی دانش

درصد  55/00درصد تصویر فعال(.  4/60درصد متن غیرفعال،  78کاررفته است ) کتاب به

کاررفته است. کتاب مطالعات  درصد تصویر خنثی در این کتاب به 5متن خنثی و 

ها با توجه به تعداد  اجتماعی پایه چهارم دبستان، فعالیت محور است و تعداد فعالیت

 کند. صفحات کتاب، مناسبت و فراگیران را به فعالیت یا پژوهش تشوی  می

 ها پیشنهاد

و مطال  زیادی که در متن درس ارائه شده است و شود که  قای   پیشنهاد می -

ها از تکنیک انتقال مستقیم استفاده گردیده، کاسته شود و از  در بیان آن

های  تکنیک انتقال غیرمستقیم و کاهش  قای  و مفاهیم استفاده شود تا مقوله

 غیرفعال کاهش یابد.
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ف کردن های گوناگون تحلیل، سعی در برطر محققان با استفاده از روش -

ها و تصاویری را  مشکالت موجود نمایند تا در نهایت بتوانند متن، پرسش

آموزان مؤثر واقع  برگزینند که در فعال کردن ذهن و فکر و نیز اعمال دانش

 شوند.

های دیگری در این زمینه ارائه شود تا نقاط ضعف و  شود پژوهش پیشنهاد می  -

 قوت کتاب بیان و در صورت لزوم اصالح شود.

آموزان  ها، در پایان فصل به دانش شود برای انجام فعالیت به مربیان پیشنهاد می -

جویند  زیرا ارتباط  ها در این امر بهره زمان بیشتری بدهند و از مشارکت خانواده

آموز به خانواده خود، آثار مثبتی به  برنامه درسی با خانواده به دلیل عالقه دانش

 دنبال خواهد داشت.
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