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 3محمد مجدی زاده              2ایمان رحیمی مزرعه شیخ    1فرزانه صالحی سالمی

، 1های نظام قدیم)زیست شناسی و آزمایشگاهحاضر، بررسی میزان فعال بودن متن، تصاویر و ضریب فعالیت محور بودنِ کتابهدف از پژوهش     چکیده 

، 2و زیست شناسی  1396، چاپ  1های درسی زیست شناسی نظام جدید)زیست شناسی ( و کتاب1395، چاپ  2، زیست شناسی و آزمایشگاه1394چاپ  

، زیست شناسی و 1394، چاپ  1رومی است. جامعه آماری در پژوهش پیش رو کل کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه  ( بر اساس روش ویلیام1396چاپ  

های  درصد از متن و تصاویر هر یک از کتاب  60باشد. نمونه آماری  می  1396،  چاپ  2و زیست شناسی  1396، چاپ  1، زیست شناسی1395، چاپ  2آزمایشگاه

های ارائه  انتخاب شده است. در ادامه با توجه به شاخصه  Excelدر محیط  Random Betweenو با استفاده از تابع  فوق بوده است که بصورت تصادفی  

دهد که در قسمت متن، هیچکدام از  نتایج نشان میشده در روش ویلیام رومی، متن، تصاویر و ضریب فعال بودن نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت.  

تری  های نظام قدیم، از محتوای فعال های نظام جدید نسبت به کتابکنند، اما کتابآموز را درگیر محتوا نمیل محور نبوده و دانش های مورد بررسی فعاکتاب

ها از محتوای  ، از محتوای فعالی برخوردار است، ولی سایر کتاب 1های مورد بررسی، تصاویر زیست شناسیبرخوردار هستند. در بخش تصاویر در بین کتاب

های ، اگرچه از محتوای فعال برخوردار نیست، ولی ضریب فعال محور بودن تصاویر در آن نسبت به کتاب2عال برخوردار نیست. تصاویر کتاب زیست شناسیف

 .  باشندر نمیهای مورد بررسی فعالیت محو، فعالیت محور بوده ولی سایر کتاب2دهد که کتاب زیست شناسینظام قدیم بیشتر است. نتایج آماری نشان می
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Abstract The purpose of this study was to investigate the degree of text activity, images and activity-oriented 

coefficient of old system books (Biology and Laboratory1, 1394 edition, Biology and Laboratory 2, 1395 edition) and 

new system biology textbooks (Biology1, published in 1396 and Biology 2, published in 1396) based on the technique 

of William Rumi. The statistical population in the present study is the whole book of Biology and Laboratory 1, 

published in 1394, Biology and Laboratory 2, published in 2016, Biology 1, published in 1396 and Biology 2, 

published in 1396. The statistical sample was 60% of the text and images of each of the above books, which were 

randomly selected using the Random Between function in Excel. Then, according to the characteristics presented in 

William Rumi technique, the text, images and activation coefficient of the statistical sample were examined. The results 

show that in the text section, none of the books studied are active and practically do not involve the student in the 
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content, but the books of the new system have more active content than the books of the old system. In the images 

section, among the books studied, the images in Biology 1 have active content, but other books do not have active 

content. Although it does not have active content, the coefficient of activeness of the images in the book Biology 2 is 

higher than the books of the old system. Statistical results show that Biology 2, in contrary to the other books, is 

activity-oriented.  
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 مقدمه

با نگاهی گذرا و کوتاه بر تحوالت بشر در طول تاریخ، با رویکرد اجتماعی، مشخص می شود که غنای فرهنگی، تکامل و بالندگی  

است که بشر در طول تاریخ دیده است.اگر مفهوم آموزش را بصورت همه جانبه و وسیع بررسی نماییم    هایی انسان مرهون آموزش 

آموزش دارای دو رسالت خطیر و ارزشمند است. اولین رسالت آموزش در جوامع انسانی، انتقال    یمتوجه خواهیم شد که مقوله

لت آن فراهم سازی فرصت رشد و شکوفایی استعدادها وخالقیت  مفاهیم علمی، فناوری و ... از نسلی به نسل دیگر و دومین رسا

میرزایی  شود)آن احساس می  یهای افراد جامعه است. در این راستا توجه جدی به استقرار نظام آموزشی اثر بخش، حفظ و توسعه 

 (.  1392و همکاران 

ای که متخصصان برنامه ریزی درسی، عواملی هم چون محتوای کتاب  ترین منابع یادگیری هستند به گونههای درسی از اصلیکتاب

یادگیری   فعالیت های  برنامه  هایروش ،  آموزان  دانشهای درسی،  اساسی  ارکان  از  را  فراگیران  معلم و  درسی و    ریزیارزشیابی، 

دریافت که زیر بنای این نظام با اهمیت و سرمایه ساز را محتوای    توان(. بر این اساس می1389  محسن پور)دانندآموزشی میمدیریت  

  های هر چند همواره  کتاب  و مفهوم است.  معنا  . زیرا بدون وجود مطلبی برای یادگیری، اساسا آموزش بیدهدآموزشی تشکیل می

نظام آموزشی فعلی کشورمان که   چونآموزشی متمرکز هم هایدرسی نیستند، اما در نظام ریزیبرنامه ، مساویهادرسی و محتوای آن

محور مکتوب و مدون آموزش و پروروش   هادرسی و محتوای آن  هایدرسی آن منحصر در کتاب درسی است، کتاب  ریزیبرنامه

آموزش  محتوا با روح دانش آموز در ارتباط است و پایه و اساس  و از آنجا که    برخوردار هستند  ایو از اهمیت ویژه   شوندمحسوب می

ی یک  آید، طراحی و ارائهبشمار می  و پرورش است و در بسیاری از موارد مالک سنجش کیفیت آموزشی در یک نظام آموزشی

(.  1399براهوئی مقدم )فعال که منجر به افزایش و تثبیت یادگیری در فراگیر شود از اهمیت باالیی برخوردار است محتوای خوب و 

اند که، قابل یادگیری بودن محتوا برای دانش  زی درسی برای محتوای خوب ویژگیهایی را بیان نمودهریبنابراین صاحبنظران برنامه

آموز، پرورش مهارتهای ذهنی و اجتماعی دانش آموز و قرار دادن دانش آموز در موقعیت یادگیری از جمله ویژگیهای مشترک یک  

 (. و همکاران  1391و استاد حسنلو 1391  امیر احمدی  و  1392  کرمیارند)باشد که بسیاری از آنها بر آن اتفاق نظر دمحتوای خوب می

از سوی دیگر جهان پیرامون ما، هر لحظه در حال تعییر و تحول است. و در این میان بصورت مداوم اطالعات علمی در حال افزابش  

گرگونی است. در چنین شرایطی تغییر در محتوای کتب درسی، از نیازهای مبرم نظام های آموزشی هر کشور است تا از این  دو  

  1395و همکاران    امیریمصلحوان دانش آموزان را با مسیر پیشرفت دانش در جهان همگام نمود )طریق با ارائه ی محتوای جدید، بت 

(. در این میان، تحلیل محتوای کتاب های درسی میتواند اطالعات ارزشمندی جهت اخذ تصمیمات  1389و همکاران    توشماالنی،  
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تحلیل محتوا، پژوهشی عینی و اصولی است که می تواند دارای  ریزان نظامهای آموزشی قرار دهد. آموزشی مناسب در اختیار برنامه

های کمی نیز باشد که در آن اجزای یک متن شامل کلمات، جمالت، پارگراف ها را بر حسب واحد انتخاب شده، در مقوالت  مولفه

ها و نمودارهای صاویر، نقشههای درسی عالوه بر متن، می توان، تاز پیش تعیین شده ارزشیابی می کنند. در تحلیل محتوای کتاب

 ارائه شده را نیز مورد ارزیابی قرار داد. اهداف تحلیل محتوا متنوع است که برخی از آنها عبارتند از: 

a)  تحلیل محتوا به منظور مشخص کردن انواع مفاهیم و مطالب بکار رفته 

b) تحلیل محتوا به منظور تعیین اهداف آموزشی 

c)  معیارهای انتخاب محتوا تحلیل محتوا به منظور بررسی 

d) ها تحلیل محتوا به منظورتعیین نقاط ضعف و اصالح برنامه 

e) ( 1389و همکاران  توشماالنیتحلیل محتوا به منظور میزان درگیر شدن فراگیر با محتوا) . 

را با متن،   توان، میزان درگیر شدن دانش آموزانآماری است که بر اساس آن می –روش تحلیل محتوای رومی نوعی روش تحلیلی 

با توجه به کمی بودن این روش، برخالف بسیاری  (.  1389و همکاران    توشماالنیتصاویر و پرسش های کتاب درسی ارزیابی نمود)

بخشهای مختلف کتاب از  از روشهای دیگر تحلیل محتوای کتب، و برخورداری این روش از محاسبات ریاضی و آماری در تحلیل 

متن و   تصاویر،  کتابجمله  بررسی محتوای  این روش و  از  آگاهی  این روش میغیره،  از  استفاده  با  اطالعات  های درسی  تواند 

کتاب با استفاده از    های درسی قرار دهد. زیرا مولفان کتب درسی با بررسی محتوای ارزشمندی در اختیار مولفان و مدرسان کتاب

های  های بعدی برطرف نمایند و مدرسان کتابایی نموده و در چاپها را شناس توانند نقاط ضعف و قدرت کتاباین روش، می

ها و  توانند ضعفهای احتمالی کتاب را شناسایی نموده با ارائه تمریندرسی نیز با استفاده از این روش و اطالعات حاصل از آن، می

ین تدریس و یادگیری، عمق یادگیری را در  های مکمل و متنوع تا حد امکان برطرف نمایند و با فعال نمودن دانش آموز در حمثال

ی متوسطه های زیست شناسی دورهبا توجه به تغییر محتوای کتابآنها افزایش داده و باعث تثبیت یادگیری در آنها شوند. بنابراین  

های  کتابتوای ف از پژوهش حاضر، تحلیل محهای سابق، هدهای تازه تالیف با کتاب ، و لزوم بررسی و مقایسه محتوای کتابدوم

، پایه دهم، چاپ  1، زیست شناسی  1395و آزمایشگاه، چاپ    2، زیست شناسی  1394، چاپ  1درسی زیست شناسی و آزمایشگاه  

بر مبنای فعال یا غیر  ،  ، شامل متن، تصاویر و میزان فعالیت محور بودن کتاب1396، پایه یازدهم، چاپ  2و زیست شناسی    1396

 است. تکنیک ویلیام رومی  فعال بودن محتوا، بر اساس

 پیشینه نظری پژوهش 

های درسی انجام شده است که به برخی از آن ها در زیر اشاره شده  ی تحلیل محتوای کتابتاکنون پژوهش های زیادی در زمینه

 است. 
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کند که گزارش میبروش ویلیام رومی،    1395قرائتی کوهپایه در پژوهش خود با عنوان تجزیه و تحلیل کتاب ریاضی ششم چاپ  

، عمال غیر فعال بوده و در چنین کتابی امکان ارائه اطالعات علمی به  7/ 33و تصاویر با ضریب    5/5محتوای متون کتاب با ضریب  

 .اندازه کافی وجود ندارد

ر کتاب در دهد که متن تصاوی( در  بررسی و تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم، گزارش می 1394خسروی و همکاران )

 محدوده غیر فعال و فعالیت های آن در محدوده ی فعال قرار دارند. 

پایه اول متوسطه را با استفاده از تکنیک ویلیام رومی مورد   1( در پژوهشی، محتوای کتاب ریاضی  1392زهره کرمی و همکاران )

و میزان   1/ 2، تصاویر کتاب با ضریب  0/ 53رگیری  با ضریب د  1ارزشیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که متن کتاب ریاضی  

، هر سه از محتوای فعالی برخوردار هستند و در واقع دانش آموزان در طی فرآیند یادگیری 0/ 75فعالیت محور بودن کتاب با ضریب  

 .با محتوای کتاب درگیر هستند و یادگیری نسبتا فعالی دارند

رشد خود به تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی پرداخته است. این ( در پایانامه کارشناسی ا1392زهرا سپندی )

، از محتوای فعالی برخوردار هستند  1/ 05و    1/ 35ها به ترتیب با ضریب درگیری  پژوهش نشان می دهد که محتوای متن و پرسش

 آن بیش از توان یادگیری دانش آموزان است.  ، محتوای فعالب ندارد و در واقع ضریب درگیری1/ 75ولی تصاویر کتاب با ضریب 

(در پژوهشی، متن و تصاویرکتاب شیمی دوم دبیرستان را در مفاهیم ترکیبات یونی و کووالنسی برای فصول 1392)  میرزایی و مهنایی

با ضریب    3فصل    دهد که متن و تصاویردهد. این پژوهش نشان میبا استفاده از تکنیک ویلیام رومی مورد بررسی قرار می  4و    3

و    0/ 123در این پژوهش به ترتیب    4، از محتوای غیرفعالی برخوردار هستند. همچنین متن تصاویر فصل  0/ 25و    0/ 08درگیری  

 . دارای محتوای غیرپوبا است  3گزارش شده است که همانند فصل  0/ 11

آموزش    الگوی  دیدگاه  از  راهنمایی  دوره  بیتجر  کتب علوم  محتوای  ( در تحقیق خود با موضوع »ارزیابی1391)ملکی و همکاران

  این محاسبه گردید که با توجه به    0/ 28  راهنمایی  دوره  تجربی  علوم   کتب   کل  درگیری  کند که، ضریب خالقیت پلسک« گزارش می

 شوند.  نمی محسوب فعال دوره، این سوم و های دومپایه تجربی علوم  کتب   ضریب،

پنجم ابتدایی بر مبنای الگوی   یمقاله ی خود با عنوان تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه( در  1391)امیر احمدی و همکاران

 است.  0/ 7که ضریب مساله محور بودن کتاب حدود  رسدحل مساله دیویی به این نتیجه می

 روش انجام پژوهش 

خورشیدی به انجام   1400های درسی است، که در سال  حوزه تحلیل محتوای کتاب  پژوهش حاضر نوعی پژوهش کاربردی در

انتخاب شده    Excelدر محیط    Random Betweenاز تابع    انتخاب نمونه آماری  بصورت تصادفی و با استفاده رسیده است.  

نگاشته شده و سپس    Excelط  های فوق، در محیدرصد از صفحات هر کتاب، ابتدا تمامی صفحات کتاب  60است. برای انتخاب  
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درصد   60شوند. همچنین برای انتخاب  درصد صفحات بصورت تصادفی انتخاب می  Random Between  ،60با استفاده از تابع  

نگاشته شده و سپس با استفاده از تابع    Excelدها( در محیط  یتصاویر، ابتدا شماره تمامی تصاویر کتاب ) به جز تصاویر بیشتر بدان

Random Between  ،60  انتخاب می مرتبه    3شوند. این کار برای تصاویر و متون هر کتاب  درصد تصاویر بصورت تصادفی 

در ارزشیابی متن کتابها از واحد جمله استفاده شده است. پس انتخاب نمونه آماری    تکرار شد تا میزان خطا در نتیجه کار کاهش یابد.

، مورد (1)جدول  استفاده از کدها و شاخص های تعیین شده در روش ویلیام رومیاز متن هر کتاب، تک تک جمالت کتاب، با  

 .  (1387و همکاران  جعفری هرندی)ارزیابی قرار گرفت 

 های تعیین شده برای ارزیابی متن به روش تحلیل محتوای ویلیام رومی . کدها و شاخص1جدول 

 ویژگی جمالت متن نوع کد

a حقیقت  جمالت بیان 

b  کلی) تعمیمها (  اصول یا نتایجبیان 

c  تعاریفبیان 

d است شده داده مولف بوسیله بالفاصله آنها جواب   و شده مطرح متن در که سواالتی . 

e  سواالت تحلیلی 

f  بیان نتایج توسط دانش آموز 

g  انجام آزمایش، فعالیت و یا حل مساله 

h شده است  ئهاار آموز دانش توجه جلب به منظور که را سواالتی 

i و بطور  دهد قرار مالحظه مورد را آزمایش یک انجام مراحل یا  تصاویر شده که خواسته آموز دانش از 

 .گیردمی جای مقوله دراین نگنجد فوق هایاز مقوله  هیچکدام در که جمالتی کلی

j معانی  بیان  به مربوط سواالت 

 

  جز مقوله    hو    e  ،f  ،gی غیرفعال و کدهای  جز مقوله های ارائه  dو    a  ،b  ،c، کدهای  1جدول    یارائه شده  هایاز میان شاخص

خنثی هستند که تاثیری در افزایش یا کاهش ضریب درگیری   هایجز مقوله jو  i. همچنین کدهای گیرندفعال جای می یارائه های

 استفاده شد.  1برای محاسبه ضریب درگیری متن از فرمول جمالت متون کتاب ندارند. 

ضریب درگیری  متن  =
𝑒 + 𝑓 + 𝑔 + ℎ

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
 

 

 ( 1فرمول )

 

تک تک تصاویر مورد بررسی قرار ،  2جدول  برای ارزشیابی تصاویر نیز پس از انتخاب نمونه آماری مورد نظر، با توجه به کدهای  

 (. 1387و همکاران  جعفری هرندی) گرفته است 
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 برای ارزیابی تصاویر به روش تحلیل محتوای ویلیام رومی های تعیین شده . کدها و شاخص2جدول 

 ویژگی تصویر  نوع کد

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

b انجام را آزمایشی یا فعالیت  شده داده تاموضوع از استفاده با  تا خواهدمی آموز  دانش از که تصویری 

 . دهد

c است آمده آزمایشه در ک وسایلی آوری جمع شیوه تشریح برای که تصویری . 

d نگنجد فوق هایمقوله  از هیچکدام در که تصویری . 

 

  برای   .هستند  خنثی   dو   c  هایومقوله  شودمی  قلمداد  فعال  یمقوله    bو  غیرفعال   a  مقوله  ذکر شده ،  ی چهارگانه  هایازمقوله 

وهمکاران   جعفری هرندی)شودمی  غیرفعال  هایمقوله  برمجموع  تقسیم  فعال  هایمقوله  مجموع  نیز،  اینجا  در  درگیری  ضریب   محاسبه

 استفاده شد. 2برای محاسبه ضریب درگیری تصاویر از فرمول  (.1387

ضریب درگیری  تصاویر  =
𝑏

𝑎
 

 ( 2فرمول )

  هایتمامی فعالیت ابتدا کتاب، بودن محور درفعالیت  درگیری شاخص یمحاسبه برای کتاب: بودن محور  در فعالیت  درگیری شاخص

برای محاسبه ضریب فعالیت محور بودن کتاب    .ایمکرده  اههصفح  کل  تعداد  بر  تقسیم  وسپس  زیست شناسی را شمارش نموده،  کتاب

 استفاده شد. 3از فرمول 

ضریب فعالیت  محور بودن  =
تعداد  فعال یتها 

تعداد  صفحات  کتاب 
 

 ( 3فرمول)

باشد، بخش مورد ارزیابی دارای    1/ 5تا    0/ 4کند که، اگر ضریب درگیری بدست آمده بین  تفسیر نتایج بیان میویلیام رومی برای  

 (. 1392و همکاران  کرمیمحتوای فعال است و در غیر این صورت محتوای غیر فعال دارد )

 

 یافته های پژوهش  

دهد که، ضریب فعال بودن متن در کتاب زیست شناسی  ارزشیابی متن کتاب های زیست شناسی با تکنیک ویلیام رومی نشان می  

  0/ 0091، کتاب زیست شناسی پایه دهم،  0/ 0608  ±  0/ 0015و آزمایشگاه،    2، کتاب زیست شناسی  0/ 1124±  0/ 008و آزمایشگاه،    1

قابل مشاهده   1و نمودار    6تا    3، می باشد. این نتایج در جداول  0/ 1762  ±/  0057و کتاب زیست شناسی پایه یازدهم،    0/ 1935  ±

 است. 
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 و آزمایشگاه 1. ضریب درگیری متن کتاب زیست شناسی 3جدول 

جمع مقوله  مقوله های خنثی  مقوله های فعال  مقوله های غیر فعال  نوع مقوله      

 های غیر فعال 

جمع مقوله 

 های فعال 

 ضریب درگیری متن 

a b c d e f g h i j a+b+c+d e+f+g+h a تکرارها  + b + c + d

e + f + g + h
 

 1117/0 59 331 0 10 0 13 16 8 40 35 32 224 تکرار اول 

 1220/0 36 295 0 4 4 7 15 10 16 30 24 225 تکرار دوم 

 1137/0 33 290 0 5 3 3 14 13 17 22 36 215 تکرار سوم 

 1124/0  میانگین 

 ± 0008/0 انحراف معیار 

 

 و آزمایشگاه 2. ضریب درگیری متن کتاب زیست شناسی 4جدول 

جمع مقوله   مقوله های خنثی مقوله های فعال  مقوله های غیر فعال  نوع مقوله      

 های غیر فعال 

جمع مقوله  

 های فعال 

 ضریب درگیری متن 

a b c d e f g h i j a+b+c+d e+f+g+h a تکرارها + b + c + d

e + f + g + h
 

 0623/0 28 449 0 8 1 0 21 6 3 39 5 402 تکرار اول

 0586/0 26 443 0 4 2 4 15 5 2 40 6 395 تکرار دوم

 0615/0 27 439 0 3 2 2 11 12 9 12 3 415 تکرار سوم

 0608/0  میانگین 

 ± 0015/0 انحراف معیار 

 

 

 . ضریب درگیری متن کتاب زیست شناسی پایه دهم 5 جدول

جمع مقوله  مقوله های خنثی  مقوله های فعال  مقوله های غیر فعال  نوع مقوله      

 های غیر فعال 

جمع مقوله 

 های فعال 

 ضریب درگیری متن 

a b c d e f g h i j a+b+c+d e+f+g+h a تکرارها  + b + c + d

e + f + g + h
 

 1807/0 47 260 0 8 14 19 10 4 4 36 29 191 تکرار اول 

 2016/0 49 243 0 4 15 12 9 13 5 17 23 198 تکرار دوم 

 1983/0 49 247 0 3 10 9 13 17 8 23 25 191 تکرار سوم 

 1935/0  میانگین 
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 ± 0091/0 انحراف معیار 

 

 ضریب درگیری متن کتاب زیست شناسی پایه یازدهم  .6جدول 

جمع مقوله  مقوله های خنثی  مقوله های فعال  مقوله های غیر فعال  نوع مقوله      

 های غیر فعال 

جمع مقوله 

 های فعال 

 ضریب درگیری متن 

a b C d e f g h i j a+b+c+d e+f+g+h a تکرارها  + b + c + d

e + f + g + h
 

 1844/0 38 206 0 7 3 0 18 17 0 11 0 195 تکرار اول 

 1717/0 40 225 0 4 10 2 11 17 4 9 5 207 تکرار دوم 

 1727/0 38 220 0 3 5 5 12 16 1 10 4 205 تکرار سوم 

 1762/0  میانگین 

 ± 0057/0 انحراف معیار 

 

 

 
 . ضریب درگیری متن در کتاب های زیست شناسی1نمودار 

  ±  0/ 0026و آزمایشگاه،    2، زیست شناسی  0/ 3099  ± 0/ 0129و آزمایشگاه،    1ضریب فعال بودن تصاویر در کتاب زیست شناسی  

، می باشد. این نتایج در  0/ 3163  ±/  0062و زیست شناسی پایه یازدهم،    4123/0  ±  0/ 0509، زیست شناسی پایه دهم،  0/ 1519

 قابل مشاهده است.  2و نمودار  10تا  7جداول 
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 و آزمایشگاه 1. ضریب درگیری تصاویر زیست شناسی 7جدول 

 

8 . جدول  

درگیری   ضریب 

زیست  تصاویر  

و  2 شناسی  

 آزمایشگاه

 

ضریب  . 9جدول 

تصاویر   درگیری  

شناسی   زیست 

 پایه دهم 

 

10  . جدول  

درگیری   ضریب 

زیست  تصاویر  

پایه   شناسی  

 میازده

 

 ضریب درگیری تصاویر  مقوله های خنثی مقوله های فعال  مقوله های غیر فعال  نوع مقوله

a b c d 𝒃 تکرارها

𝒂
 

 2916/0 0 0 7 24 تکرار اول 

 32/0 0 0 8 25 تکرار دوم 

 3181/0 0 0 7 22 تکرار سوم 

 3099/0  میانگین 

 ± 0129/0  انحراف معیار 

 ضریب درگیری تصاویر  مقوله های خنثی  مقوله های فعال  فعال مقوله های غیر  نوع مقوله 

a b c d 𝑏 تکرارها 

𝑎
 

 1481/0 0 0 4 27 تکرار اول 

 1538/0 0 1 4 26 تکرار دوم 

 1538/0 0 1 4 26 تکرار سوم 

 1519/0  میانگین 

 ± 0026/0  انحراف معیار 
 ضریب درگیری تصاویر  مقوله های خنثی  مقوله های فعال  مقوله های غیر فعال  مقوله نوع 

a b c d 𝑏 تکرارها 

𝑎
 

 3571/0 0 0 10 28 تکرار اول 

 48/0 0 1 12 25 تکرار دوم 

 4/0 0 1 10 25 تکرار سوم 

 4123/0  میانگین 

 ± 0509/0  انحراف معیار 
 ضریب درگیری تصاویر  مقوله های خنثی  مقوله های فعال  مقوله های غیر فعال  نوع مقوله 

a b c d 𝑏 تکرارها 

𝑎
 

 3076/0 0 3 8 26 تکرار اول 

 32/0 0 3 8 25 تکرار دوم 

 3214/0 0 0 9 28 تکرار سوم 

 3163/0  میانگین 

 ± 0062/0  انحراف معیار 
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 های زیست شناسی . ضریب درگیری تصاویر کتاب 2نمودار

،  0/ 2163و آزمایشگاه،  2، کتاب زیست شناسی 0/ 2857و آزمایشگاه،  1ضریب فعالیت محور بودن کتاب، در کتاب زیست شناسی 

قابل   3ودار  و نم  11، می باشد. این نتایج در جدول  0/ 4407و زیست شناسی پایه یازدهم،    0/ 3467، پایه دهم،  1زیست شناسی  

 مشاهده است. 

 . ضریب فعالیت محور بودن11جدول 

 ضریب فعالیت محور بودن تعداد صفحات کتاب  تعداد متن های فعال محور 

 2857/0 126 36 و آزمایشگاه 1زیست 

 2163/0 250 54 و آزمایشگاه 2زیست 

 3467/0 124 43 زیست پایه دهم

 4407/0 152 67 زیست پایه یازدهم

 

 

 های زیست شناسی . ضریب فعالیت محور بودن کتاب3نمودار 
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 بحث و نتیجه گیری  

تصور،   ،های درسی به عنوان عاملی مهم در توسعهیادگیری موثر از مهمترین هدف فعالیتهای آموزشی ست و در این میان کتاب

در برنامه درسی نوین آموزش علوم، تاکید زیادی  ها ذهنی و هوشی نقش بسیار مهمی در بر آوردن این هدف دارد. از آنجا که  توانایی

عهده دانش آموز بوده و معلم تنها نقش هدایتی او را بر  اصلی بر  بر ارائه مفاهیم به روشهای فعال شده است و در این بین نقش  

هایی با  رش کتابهای درسی نقش بسیار مهمی را در سیستمهای آموزشی متمرکز برعهده خواهد داشت و لذا نگاعهده دارد، کتاب

پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی    ،در پژوهش حاضر  .محتوای فعال که در آن فراگیر در فرآایند آموز درگیر گردد، الزامی است 

ی درگیر کردن دانش آموزان  کمی محتوای کتب زیست شناسی نظام جدید و قدیم پرداخته و میزان فعال بودن متن، تصاویر و درجه 

با توجه به اینکه از منظر تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی  را با استفاده از روش تحلیل محتوای رومی مورد بررسی قرار دهند.  

ریب ، ض1نیز نمودار    و  6تا    3باشند و از آنجا که جداول    1/ 5تا    0/ 4متونی دارای محتوای فعال هستد که دارای ضریب درگیری بین  

  ±  0/ 0015و آزمایشگاه،    2، کتاب زیست شناسی  0/ 1124±  0/ 008و آزمایشگاه،    1کتاب زیست شناسی    درگیری جمالت رابرای 

دهد، ، نشان می0/ 1762  ±/  0057و کتاب زیست شناسی پایه یازدهم،    0/ 1935  ±  0/ 0091، کتاب زیست شناسی پایه دهم،  0/ 0608

  کند که در بیان می دارای محتوای فعال نیستند. این نتیجه گیری    ،های مورد ارزشیابیبتوان نتیجه گرفت که هیچکدام از کتامی

های زیست شناسی بیشتر به ارائه مطالب علمی بصورت مستقیم پرداخته شده است و توجه چندانی به درگیری فراگیر با متن  کتاب

های نگارش جدید اگرچه دارای ضریب فعالیت مناسبی در  کتابدهد که  و یادگیری فعال ندارد. همچنین این اطالعات نشان می

های  های نگارش قدیم از محتوای فعالتری برخوردار هستند، یعنی در نگارش کتابزمینه جمالت متن نیستند ولی نسبت به کتاب

که در آن دانش آموز   لجدید نسبت به نگارش قدیم، توجه به یادگیری فعال بیشتر است. کاهش تعداد صفحات، افزایش متون فعا

از جمله دالیلی   ، ی ارائه شده در کتاب درسی، کاهش ارائه مستقیم محتوا و افزایش تعداد فعالیتهادهدرا به سوی یادگیری سوق می

شده باعث  که  کتابهستند  درگیری  زیسِتاند، ضریب  داشته    های  گیری  چشم  افزایش  قدیم  نگارش  به  نسبت  جدید  نگارش 

( که ضریب فعالبت محور متن مورد 1392آمده در این بخش، پژوهش حاضر با پژوهش خسروی و همکاران )  نتیجه بدست .باشد

( با ضریب فعالیت محور بودن متن  1387برای کتاب تعلیمات اجتماعی ششم، پژوهش زمانی و دهقانی )  0/ 23پژوهش خود را  

برای کتاب شیمی    0/ 123( با ضریب فعال بودن متن  1392ایی )های آسمانی چهارم ابتدایی ، مهنایی و میرزبرای کتاب هدیه  0/ 25

برای کتاب ریاضی دهم   0/ 54( با ضریب فعال بودن متن  1392دوم دبیرستان همسو است ولی با نتایج پژوهش کرمی و همکاران )

( با ضریب  1398انی)دبیرستان و قرب  1برای کتاب فیزیک    0/ 4( با ضریب فعالیت محور بودن متن بیشتر از  1388و ساریخانی )

برای کتاب   0/ 75( با ضریب فعالیت محور بودن 1399برای کتاب فیزیک یازدهم دبیرستان و بکتاش) 0/ 44فعالیت محور بودن متن  

با توجه اینکه کتاب زیست شناسی مبتنی بر متن است بنابراین از جهت    .باشدفیزیک دهم  دبیرستان رشته ریاضی دهم همسو نمی

اند و معموال از ضریب فعال بودن متن پایینی  ن متن نزدیکی زیادی به کتابهایی دارد که با این سبک نگارش یافتهضریب فعال بود

های مبتنی بر حل مساله نظیر فیزیک و ریاضی نسبت به زیست شناسی از محتوای  برخوردار هستند. این در حالی است که کتاب

 باشند. فعال تری برخوردار می
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دهد که ضریب فعال بودن تصاویر در کتاب  نشان می  2  نمودارنیز    و  10تا    7رو با توجه به جداول  ژوهش پیشهمچنین نتایج پ

، زیست شناسی پایه دهم،  0/ 1519  ±  0/ 0026و آزمایشگاه،    2، زیست شناسی  0/ 3099  ±  0/ 0129و آزمایشگاه،    1زیست شناسی  

، می باشد. مقایسه این ضرایب با شاخص های فعالیت محور  0/ 3163  ±/  0062و زیست شناسی پایه یازدهم،    0/ 4123  ±  0/ 0509

های مورد بررسی، محتوای تصاویر زیست دهم، فعال بوده  کند که، در میان کتاببودن تصاویر در الگوی ویلیام رومی، مشخص می

های نگارش جدید و قدیم نشان میدهد که  ایسه ضریب درگیری تصاویر میان کتابو تصاویر سایر کتابها غیرفعال است. همچنین مق

های جدید  های جدید از فعالیت بیشتری برخوردار هستند. درواقع تصاویر کتابهمانند محتوای متون، تصاویر استفاده شده در کتاب

شود که میتواند به  ل درگیر فعالیت آموزشی میصرفا برای شرح یک مفهوم نبوده و در برخی ار تصاویر دانش آموز به طور کام

نتایج بدست آمده در این بخش برای کتاب زیست دهم با پژوهش کرمی و همکاران    .ختم شودیادگیری موثرتر و ماندگارتری  

ودن  ( با ضریب فعال ب1389برای کتاب ریاضی اول دبیرستان و توشمالنی و یعقوبی )  1/ 2( با ضریب فعال بودن تصاویر  1392)

برای کتاب فیزیک    1/ 2( با ضریب فعال محور بودن تصاویر  1399های فیزیک دبیرستان و بکتاش)برای کتاب  0/ 4تصاویر باالی  

برای کتاب فیزیک دهم همسو است، از   0/ 48( با ضریب فعالیت محور بودن تصاویر  1399دهم دبیرستان رشته ریاضی و قربانی)

توان نتیجه گرفت که  های زیست شناسی مورد مطالعه در این پژوهش، میاویر سایر کتابسوی دیگر با توجه به فعال نبودن تص

(  و 1392(، مهنایی و میرزایی )1394نتایج بدست آمده از ضریب فعال محور بودن تصاویر آنها با پژوهش خسروی و همکاران )

ویر ارائه شده در کتاب زیست شناسی دهم، ناشی  فعال بودن تصا  مناسب بودن ضریب   ( همسو است.1384پوری و آواری )اسمعیل

با توجه به نقش باالی تصاویر در یادگیری دروس  و    بوده است ذهنی    درگیری  از استفاده از تصاویری است که برای یادگیری نیازمند  

تصاویری استفاده نمایند  بویژه زیست شناسی، الزم است که مولفان درسی با بازنگری مجدد تصایر کتاب زیست شناسی یازدهم، از  

 که ضمن انتقال ساده اطالعات، دانش آموز را در یادگیری فعال، درگیر نماید.

های مورد کتاب  دهد که در بین، نشان می3نمودار    و  11های زیست شناسی با توجه به جدول  ضریب فعالیت محور بودن کتاب 

های نگارش جدید در مقایسه با  فعالیت محوری است. همچنین کتابهای فقط کتاب زیست پایه یازدهم دارای شاخصهارزشیابی،  

تواند ناشی از کاهش محوری میفعالیت    های نگارش قدیم از شاخص فعالیت محوری بیشتری برخوردار است که این افزایشِکتاب

در مورد کتاب زیست    نتایج بدست آمده در این بخش  های فعال باشد.ها و متنصفحات و متون ارائه شده و افزایش تعداد فعالیت 

( کرمی و همکاران  پژوهش  با  کتاب1392یازدهم  نتایج سایر  کرمی و  ( همسو است ولی  پژوهش  پژوهش  با  بررسی  مورد  های 

های سابق افزایش ضریب فعالیت  (. یکی از بخشهای امید بخش کتابهای جدید نسبت به کتاب4( همسو نیست)1392همکاران )

اند با ارائه فعالیتهای متنوع و کاستن از حجم های درسی توانستهمحور این کتب است. این شاخصه به این معنا است که مولفان کتاب 

های درسی، به جای ارائه مستقیم مفاهیم درسی، دانش آموزان را وارد فرآیند یادگیری نمایند که این شاخصه با توجه به اینکه  کتاب

ی ارائه مطالب در آن بسیار مشکل است، کاری بسیار ارشمند ست شناسی مبتنی بر متن بوده و تغییر در شیوهماهیت کتابهای زی

 است.  
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  یر، )متن، تصاویشناس  یست ز  ی برنامه درس  یقبل، محتوا  یبه پژوهشها  یحاصل از پژوهش حاضر و با نگاه  هاییافتهبا توجه به  

  ینا  ی طراح  یگر . به عبارت دیدنما  یرداده شده درگ   ی را با محتوا  یر گردد که فراگ   یطراح  یاگونهبه  ید( با یرهو غ   یشهاآزما  یتها، فعال

و در درجه دوم او را به    یدنما  یب خود ترغ  یقبل  یهارا به استفاده از تجربه  یرباشد که فراگ   ینبه دنبال ا  یدمحتوا در درجه اول با

را به    یادگیرندهپرورش خواهد داد، و    یرصورت قدرت تفکر و تعقل در فراگ   ینکند. در ا  یت مطالب هدا  یلو تحل  یهتجز  یسو 

صورت    یشتریب   یت آن با موفق  یت و تثب   یشافزا  یادگیری  یزانصورت م  اینبه تجربه کردن سوق خواهد داد که در    ی،واقع  یمعنا

نگارش    هایفعال بودن کتاب  یزانو م   یرمتن، تصاو  یینهمحتوا در زم  یفیت ک   که اگرچه  دهدی. پژوهش حاضر نشان میافت خواهد  

محسوس و    ییرتغ  یم،قد  گارشاما نسبت به ن  یست،چندان مناسب ن  یروم   یلیامو   یمحتوا  یلتحل  هایبا توجه به شاخصه  یدجد

خالق در    یرانو با استفاده از دب  ی، آموزش  ریزانو برنامه  یدرس  های است که با تالش مولفان کتاب  یدنموده است. ام  یداپ  یمناسب

شود که از    یجاد ا  ی شناس یست مناسب در کتب ز  ییراتیتغ  یر،متن و تصاو  هاییضمن بهبود کاست  ی، شناس  یستز   هاینگارش کتاب

  ی سوآموزان را به  فعال محور، دانش    یرمتون و انتخاب تصاو   ینموده و با طراح   یزپره  یممفاه  یمو ارائه مستق  ی حافظه محور  ونههرگ 

 شود، سوق دهند.  یادگیری یت فعال که منتج به تثب  یادگیری

 پیشنهادات  

 با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر ارائه میشود: 

ی مستقیم مطالب در متن های نگارش جدید پیشنهاد می شود که ارائهبه منظور افزایش میزان درگیری دانش آموزان با متن کتاب

ی غیرمستقیم بیان نماید تا دانش آموز خود به اکتشاف بپردازد و با  بر این باشد که مطالب را به شیوهکاهش یابد و سعی مولف  

 فعالیت خود، به حقایق علمی دست یابد. 

تواند باعث افزایش میزان درگیری دانش آموز  ها، میارائه تصاویر در قالب فعالیت و یا استفاده از تصاویر برای حل یا انجام فعالیت 

 تصاویر شود.  در

با روشهای مختلف به بهبود محتوای کتاب درسی کمک  های درسی  کتابکه از طریق تحلیل محتوای  شود  می  پیشنهاد معلمان به

کتاب درسی را جبران های  های درسی با به کاربردن راهبردهای مؤثر در کالس، ضعفنمایند و با اطالع از نتایج تحلیل محتوای کتاب

 .نمایند

را در اختیار پژوهشگران حوزه تحلیل  شود که بعد از نگارش کتاب، آنریزان آموزشی پیشنهاد میهای درسی و برنامهمولفان کتاببه  

تر در اختیار  های تالیفی را مشخص نمایند، تا کتابی بهتر و مناسب محتوا قرار داده، تا آنها با کار پژوهشی دقیق نقاط ضعف کتاب

 رد. دانش آموزان قرار گی
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 استفاده   با  کوواالنسی  و  ترکیبات یونی   مفاهیم  در  دوم دبیرستان  سال  شیمی  درسی  کتاب  محتوای  تحلیل"(1392)  ،احسان  مهنایی  ،عبداله میرزایی رسول

 ، ایران، دانشگاه سمنان.، هشتمین سمینار آموزش شیمی"رومی  ویلیام روش از

 . ، تهران انتشارات سمت، چاپ هفتم "ریزی آموزشیمبانی برنامه "( 1389،)بهرام محسن پور

، " یروم  یلیامبودن براساس روش و  یرفعالغ  1  یااز منظر فعال    یازدهم  یهپا  یشناس  یستکتاب ز  یمحتوا  یلتحل"(  1399)  براهوئی مقدم نور محمد،

 .71-53 ص(، ص 3)1فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش زیست شناسی، 

ی شناختی وحیطهی  روم  ویلیام  تکنیک  اساس  بر  متوسطه  اول  پایه 1ریاضی  کتاب  محتوای  تحلیل"(1392)  ،پژمان، کرمی مهدی  کرمی زهره، اسد بیگی

 . 167 – 179صص، ( 18)2شماره ، "درسی ریزی برنامه در ی پژوهشبلوم، فصل نامه

علوم تجربی پایه ی پنجم ابتدایی بر مینای الگوی حل مساله ی  تحلیل محتوای کتاب  "(1391)  ،محمد رضا  شرفی،  شهین  ایروانی،  یونس  امیر احمدی

 .86 – 95ص ص، (35)9درسی، شماره  ریزی پژوهش در برنامه  ی، فصلنامه"دیویی

علوم تجربی چهارم و پنجم بر اساس اهداف آموزشی   هایتحلیل محتوای کتاب"(1391)شکرالهی رقیه،  ،  فرجی خیاوی زلیخا،  حسین    استاد حسنلو

 .116 – 130ص ص، (6)2درسی، شماره  ریزیپژوهش در برنامه ی، فصلنامه " مریل

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن برمبنای الگوی ویلیام  "(1395)  ،قاسمی مژگان،  امیری هادی مصلح

 .19-28ص ص، (2)2ه پویش در آموزش علوم پایه، شمار  ،"رومی

 ی ، فصلنامه " رومی  ویلیام  از روش  استفاده  با  آزمایشگاه دبیرستان  فیزیک و  کتابهای  محتوایی  ارائه  ارزشیابی" (1389)  ،زهرا  یعقوبی،  توشماالنی رضا

 . 56 – 59ص ص (، 1)26شماره رشد آموزش فیزیک، 

  شناسی و علوم تربیتی، شماره، فصلنامه مطالعات روان " بروش ویلیام رومی  1395تجزیه و تحلیل کتاب ریاضی پایه ششم چاپ  "(1395)  ، قرائتی کوهپایه

 .129-145ص ص، (13)2

  ، همایش " رومی  ویلیام  مدل  اساس  بر   ابتدایی  ششم   پایه  اجتماعی  تعلیمات  کتاب  محتوای   تحلیل"( 1392مصطفی، )  خسروی اختر، ناطقی فائزه، محمدزاده

 پرورش، ایران، دانشگاه بیرجند.   و آموزش تحصیلی های دوره درسی برنامه  تغییر ملی

، پایانامه کارشناسی ارشد، "براساس روش ویلیام رومی  91-92تحلیل محتوای کار فناوری کالس ششم ابتدایی سال تحصیلی  "(1392)  ،سپندی زهرا 

 .یرشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالم

آموزش خالقیت    الگوی  دیدگاه  از  راهنمایی  دوره  تجربی  کتب علوم  محتوای   ارزیابی"(1391، )احمدرضا، میرشاه جعفری ابراهیم  حسن، نصر  ملکی

 . 121 -146ص ص (، 1)4 ، شماره"پلسک، فصل نامه ی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با  "(1387، )رضاجعفری هرندی رضا، میرشاه جعفری ابراهیم، نصر احمد  

 .33 -58ص ص(، 55)14 شماره ، فصلنامه حوزه و دانشگاه،" تاکید بر تحلیل محتوای کتب درسی

شهر    8رومی و نظرسنجی دبیران فیزیک منطقه  و آزمایشگاه بروش ویلیام    1ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب فیزیک  " (1388)ساری خانی نرگس،  

 .، پایانامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش فیزیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی"تهران 

ابتداییهای هدیه میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب"(1387)،  یدهقانی مهد،  زمانی بی بی عشرت مجله  ،  "های آسمانی و کتاب کار چهارم 

 .  1-23ص ص، 1 (1) 4 شناختی، شمارهای تربیتی و روانهپژوهش

، مجله رشد آموزش فیزیک، شماره  "یروم  یلیامبه روش و  یتجرب   یازدهم  یهپا  یزیکف   یمحتوا  یلتحل"(1398صنعتی شرق راحله، قربانی معصومه، )

 .21-16ص ص(، 2)35
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  ین، هفتم" یروم  یلیامبه روش و  یاضیدهم ر  یهپا  یزیککتاب ف  یمحتوا  یلتحل "(  1399)ی،مهد  یاردکان  یریمهرداد، شمش   ینیابوالحس  ی،بکتاش مهد 

 .یسگرجستان، تفل ی،و سبک زندگ یتیعلوم ترب  ی،روانشناس یالملل ینکنفرانس ب 

انو  اسمعیل  ویلیام   از تکنیک  استفاده  با  1383  چاپ  ،آزمایشگاه  و  (1)فیزیک  درس  کتاب  محتوایی  ارائه   ارزشیابی"(1384)  ،سلیمان  آوریر،  پوری 

 . گیالنایران، ، دهمین کنفرانس آموزش فیزیک، "رومی

 

 

 

 

 


