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  مقدمه

وپرورش است و در تحقق اهداف محتوای کتاب درسی، یکی از عناصر مهم نظام آموزش

ایران متمرکز و برنامه، کتاب  وپرورشآموزشنظام  ازآنجاکهدارد.  یاتینقش ح وپرورشآموزش

از موارد، کتاب  یاریو با توجه به آنکه در بس اندیادگیریو معلم، محورهای اساسی آموزش و 

آموزشی است که در اختیار معلم قرار دارد و فرآیند تدریس و یادگیری تنها  رسانهدرسی تنها 

و از  پذیردیدر آن صورت م شدهمطرح یهادرسی، مفاهیم و ارزش با اتکا به محتوای برنامه

متعدد برمبنای محتوای  هایینشتحصیلی، امتحانات و گز هاییابیسوی دیگر، انواع ارزش

برنامه آموزش بسیار مهم تلقی شده،  منزلهبهنقش کتاب  گیرد،میدرسی صورت  یهاکتاب

و اصالح برنامه و محتوای  یدنظرنگری، تجدجای تعمق، بررسی و تتبع فراوان دارد. باز

 یها. محتوای مطلوب کتابآوردیرشد و پیشرفت تحصیلی را فراهم م ینهدرسی، زم یهاکتاب

و از جمود فکری و ذهنی رها سازد و  داردوا فکریدانش آموزان را به چالش  تواندیدرسی م

درس دانش آموزان به تعریف و  یهاها باشد. در ردهعصر جدید انسان هاییازمندیپاسخگوی ن

تا  شودیو زبان مناسبی به ایشان عرضه م شوندیموجود خود تشویق م ینیببازشناسی جهان

(. برای فهم 1089بپردازند )آقازاده،  سخبر اساس آن بتوانند، به بحث، مذاکره و پرسش و پا

 ،قیت پرداخت )رایت و براندومتفکر، تصویرسازی ذهنی و خالچنان زبانی، باید فعاالنه به 

 یعامل مهم یکتب درس یمحتوا یمتنظ یچگونگ ی(. از طرف1559 همکاران، و ؛ هاموند2333

و عدم تناسب آن  محتواو نامناسب بودن  ییعدم کارا یاست. گاه یادگیری یچگونگ ییندر تع

کمتر از انتظار به  اییجهنت یا کندیا مشکل مر یادگیریدرو و فهم دانش آموزان،  ییبا توانا

و تجارب  یآموزش هاییتمؤثر و اثربخش، فعال یکتاب درس یهدر ته ین،بنابرا آورد؛یبار م

با  یادگیری یهاتیکنند و فعال یترا تقو یکدیگرشوند که  یمتنظ یاگونهبه یدبا یادگیری

به  یادگیرندهرا در  موردنظر یرفتار یدانش آموزان منطبق باشند تا بتوانند الگو هاییتوانائ

 یمشمحتوا و خط یینکه در تع یادیز یتبه خاطر اهم یدرس یها. کتابیاورندوجود ب

در  یدرس یهاکتاب یت. اهمباشندیم پرورش و آموزش یاندارند، کانون توجه متصد یآموزش

آن  یبر اساس محتوا یتمام عوامل آموزش یباًکه تقر یرانانند امتمرکز م یآموزش یهانظام

 یشب یتاهم یناست و به خاطر هم یآموزش یهاانواع نظام یراز سا یشب شودیو اجرا م یینتع

 یدرس یهاکتاب یلو تحل یابیمتخصص در ارزش یروهایاست که صرف وقت ن اندازه از

 یهاآموزش باشد. در حال حاضر کتاب یاز مشکالت جار یاریحل بس شایگراه تواندیم
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 یشتر. چراکه بآیندیبه شمار م یادگیری یمراجع و منابع برا ینتراز مهم یکی یدرس

 .پذیردیرسانه صورت م یندر چارچوب ا یآموزش هاییتفعال

است که از انسان و  یادگیریحوزه مهم  یککه  یتوجه به اهمیت مطالعات اجتماع با

تعامل بحث  ینگوناگون ا یهامختلف و جنبه یهاگوناگون در زمان هاییطتعامل او با مح

 یالزم است محتوای مواد آموزش متناسب با شرایط سنی و پاسخگوی نیازهای اجتماع کندیم

آموز را فعاالنه در باید دانش یبر این، محتوای کتاب مطالعات اجتماع هدانش آموزان باشد. عالو

وادار کند. کاوش،  شده ارائهکند و آنان را به تفکر و تعقل درباره مطالب فرآیند یادگیری درگیر 

محور است.  -از ارکان رویکرد کاوش  یشیآزاداندذاتی کنجکاوی و  یهابررسی علمی و عادت

نظیر  یی،هافرآیندی است که در آن دانش آموزان مهارت منزلهبهسواد علمی، کاوش  ازنظر

 (.2336 ،)برمن گیرندیرا یاد ممشاهده، استنتاج و آزمون 

در  یساز است و نقش اساساول متوسطه برای دانش آموزان، مقطعی سرنوشت دوره

ابعاد شخصیتی و فکری افراد دارد. برخی از دروس برای دانش آموزان جالب و  ریزییپ

است و این عالقه به دروس خاص ممکن است، مسیر تحصیل و شغلی افراد را  یداشتندوست

به عوامل  انگیزد،یدرسی برم یهارا به برخی کتاب آموزاندانش  یمندییر دهد. آنچه عالقهتغ

مختلفی، ازجمله معلم، روش تدریس و کتاب درسی بستگی دارد. کتاب درسی از اجزای 

ها، رنگ و فونت حروف. هرچه این اجزا، است: جلد، متن، تصویر، پرسش شدهیلتشکمختلفی 

 یابدیانگیزه و عالقه به درس نیز افزایش م نتر باشد، میزاها و تصاویر فعالمتن، پرسش یژهوبه

تدوین فعال محتوا بر نقش  یوهآموز مؤثرتر باشد. شدر زندگی دانش تواندیو آن درس م

که در پاسخگویی به  خواهدییادگیرنده در آموزش و افزایش این نقش تأکید دارد و از وی م

حاصل کار خود را بیان کند و  یجکند و نتا وتحلیلیهها، اطالعات و مفروضات را تجزسؤال

داده نشده است، فکر کند و جواب دهد )شعاری نژاد،  یحاًها صردرباره سؤاالتی که پاسخ آن

 یهاسؤال(. شیوه تدوین غیرفعال بر بیان حقایق و اصول کلی و تعاریف استوار است. 1060

است و یادگیرنده را در  مراهبالفاصله مؤلف ه یهادر این نوع از ارائه محتوا با پاسخ شدهمطرح

 .دهدیجهت آموزش متکی بر انباشتن حافظه سوق م

است که  یدیو کل یاصل یادگیریحوزه  یک یمطالعات اجتماع ی،درس یهابرنامه یانم در

 ییلزوم پاسخگو موازاتبه یردهه اخ یک. در شودیده مآموزش دا یادن یدر تمام کشورها یباًتقر

و  یسنت یکردهایرفت از روو لزوم برون یاجتماع یتدرس و ترب ینآموزش ا یازهایبه ن
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 یبرا یزن یدیبرنامه جد ی،مل یبرنامه درس جملهمن ی،اسناد تحول ینتدو صهنو در عر ینهمچن

اصول، اهداف و  یکردها،برنامه، لزوم تحول در رو یناست. در ا شدهینتدو یادگیریحوزه  ینا

و  یمنو تنظ یو موارد مذکور با نگاه قرارگرفته یددرس مورد تأک ینمحتوا در ا یدهسازمان

 هاییطاست که از تعامل انسان با مح یادگیریحوزه  یک یاجتماع ات. مطالعاندشدهینتدو

و  ینده، حال و آدرگذشتهبشر  یزندگ و ... و تحوالت یاقتصاد یعی،طب ی،فرهنگ ی،اجتماع

با  یاندرس بر محور کنش متقابل آدم ینا کهییازآنجا. کندیگوناگون آن بحث م یهاجنبه

ادعا نمود که  توانیاستوار است، م یزمان درروند برندیکه در آن به سر م یطیو با مح یکدیگر

 یادگیریحوزه  یک یدرس هستند. مطالعات اجتماع ینجامعه، مکان و زمان سه محور عمده ا

 یاسی،اقتصاد، علوم س یخ،تار یا،چون جغراف یعلم یهارشته یماست که از مفاه ایرشتهینب

و  یمطالعات شهروند ی،مدن یهاآموزش ندمطالعات مختلف مان ینو همچن یشناسجامعه

 .گیردیو اخالق بهره م یند محیطی،یستز

دانش  یقتالش و کوشش و تحق یو بستر مناسب برا ینهزم یجادوزش اهدف از آم امروزه

بر  یزن یآموزش مطالعات اجتماع یانم ین. در ایابدالعمر تحقق مادام یادگیریآموزان است. تا 

 یسه،مقا یری،گ)که شامل مشاهده، اندازه یو ذهن یاجتماع یهامهارت ی،کسب اطالعات علم

ها و و کسب نگرش یخودشناس یری،پذاست( و جامعه یرهارتباط و غ رقراریو ب یبندطبقه

 یمطلوب یتدر جامعه از وضع یآموزش مطالعات اجتماع یفیتخاص دارد. اگر ک یدها تأکارزش

دچار  دهندیم یلجامعه فردا را تشک یاصل ییکرهبرخوردار گردد دانش آموزان که پ

نخواهند شد.  یاقتصاد یاسی،س ی،اجتماع یّتالفعّ عتی،صن ی،علم یتوسعه ازنظر یماندگعقب

و سازگار  پذیریتمسئول ی،بند به اصول اخالق یها و پامعتقد به ارزش یشهروندان درنهایتو 

 (.1087راد و همکاران،  یداشت)انصار یمخواه

مسئول، توانمند و  ینقش اساسی در پرورش افراد یفعال کتاب مطالعات اجتماع محتوای

 -یفرهنگ یتو هو یرانوعالقمند به ا ینید یهاو ارزش یو اجتماع یفرد یآگاه در زندگ

در برانگیختن  تواندیم یدارد. محتوای فعال کتاب محتوای فعال کتاب مطالعات اجتماع یتمدن

شد. این با یرگذارفضا و مکان تأث پذیری،یتمسئول یت،به فرهنگ و هو بتاساسی نس ییهاسؤال

در  تواندیهاست، مسؤال ترینیهیبنیادی که حتی برای برخی جزو بد یهادسته سؤال

 یزندگ هاییتها با جستجوی اطالعات به واقعبلندمدت فراگیران را در مسیری قرار دهد تا آن

 پی ببرند.
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 ینبود پژوهش ینو همچن یدرس یهامحتوا در بهبود کتاب یلتحل یتوجه به نقش اساس با

 یممقطع اول متوسطه پرداخته باشد بر آن شد یمحتوا  کتاب مطالعات اجتماع یلکه به تحل

فعال و  یهاتوجه به جنبه یزانم یپژوهش، بررس ین. هدف ایمانجام ده بارهیندرا یلیتا تحل

 .باشدیم یروم یلیامو یکمقطع اول متوسطه بر اساس تکن یاجتماع طالعاتکتاب م یرفعالغ

 پژوهش نهیشیپ

 یکمقطع اول متوسطه بر اساس تکن یدر ارتباط با کتاب مطالعات اجتماع کهییازآنجا

که تاکنون بر  یقاتیتحق یانپژوهش به ب یناست لذا در ا یرفتهصورت نپذ یپژوهش یروم یلیامو

 .کنیمیاست بسنده م یرفتهصورت پذ یگرد یالگو درباره کتب درس یناساس ا

 یمحتوا یلتحل»( در پژوهش خود که با عنوان 1050) یو زمان یده یراممصلح  خسروی،

 یزانچندگانه گاردنر و م یهاهوش یبر اساس مؤلفه ییششم ابتدا یهپا یکتاب کار و فناور

که کتاب کار و  یدندرس یجهنت ینانجام دادند به ا یروم یلیامو یالگو ی، برمبنا«فعال بودن

به  هایتاما در بعد فعال یرفعالغ یوهبه ش یردر بخش متن و تصاو ابتداییششم  یهپا یفناور

 .یدگرد ینتدو یفعال یوهش

 یطبق الگو یکتاب مطالعات اجتماع یمحتوا یل( در پژوهش که به تحل1050) لشگری

 یجهنت ینپرداخت به ا ییسوم ابتدا یهدانش آموزان پا یذهن یریدرگ یزاندر م یروم یلیامو

 هایتو فعال یرمتن، تصو ازلحاظ ییسوم ابتدا یهپا یکتاب مطالعات اجتماع ییکه محتوا یدرس

 است. شدهیطراح یرفعالبه روش غ

 یهپا یکتاب علوم تجرب یمحتوا یلخود که به تحل یقات( در تحق1050و همکاران ) کریمی

 یهپا یپرداخت نشان داد که در کتاب علوم تجرب یروم یلیامبر اساس روش و ییششم ابتدا

 .اندشدهارائه یرفعالغ صورتبهسؤاالت  یفعال ول صورتبه یرمتن و تصاو ییششم ابتدا

کتاب علوم چهارم  یمحتوا یلو تحل یبررس»( در 1050وهمکاران ) یهفشجان یفتح 

در کتاب  شدهارائه یهاها و پرسشنشان دادند که متن «یروم یلیامو یکبا تکن ییمقطع ابتدا

 یمحتوا ینهستند و همچن یرفعالغ ییچهارم ابتدا یهپا یبکتاب علوم تجر یرفعال است و تصاو

آن از جمالت  یدارد و جمالت لفظ یو تفکر کمتر یارزش پژوهش بتداییکتاب علوم چهارم ا

 است. یشترب یدرک
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سال  یمیش یکتاب درس یمحتوا یلتحل»با عنوان  یمقاله( در 1052) یرزاییو م مهنانی

نشان  «یروم یلیامبا استفاده از روش و یو کوواالنس یونی یباتترک یمدر مفاه یرستاندوم دب

و  3/. و 29/.،38یب،فصل سوم به ترت یو سؤاالت برا یرمتن، تصاو یریدرگ یبدادندکه ضر

سوم  یهافصلمحور بودن  یتفعال یری/. و شاخص درگ11/.،120 یب،فصل چهارم به ترت یبرا

 یردر بخش متن، تصاو هافصل ینا یمحتوا بودن یرفعالغ یانگرباشدکه نما ی/. م120و چهارم 

 و سؤاالت هست.

تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه اول »( که به 1052و همکاران ) یتحقیق کرم هاییافته

پرداختند نمایان ساخت که « متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم

متن کتاب ریاضی اول متوسطه به شیوه  دهدیم/. است که نشان 90ضریب درگیری متن،

تعیین شد که نشان داد تصاویر کتاب،  2/1تصاویر نیز  گیریاست. ضریب در شدهنوشتهفعالی 

 .کندیمآموز را درگیر در یادگیری دانش

 هاییهبودن محتوای کتاب هد یرفعالمیزان فعال و غ» ی( در بررس1087) یو دهقان زمانی

نشان  آمدهدستبهنتایج « م ابتدایی: تألیف جدید تعلیمات اسالمیآسمانی و کتاب کار چهار

و غیر  پردازدیآسمانی بیشتر به بیان حقایق و ارائه اطالعات م هاییهکه متن کتاب هد دهدیم

هر دو کتاب  یهاکه پرسش دهدیها نشان مباشد. فرمول ضریب درگیری برای پرسشیپویا م

آسمانی و کتاب کار هر دو به شکل  هاییهویر کتاب هد. تصااندشدهطرحبه روش فعال 

و ضریب درگیری با تصاویر  29/3آسمانی  هاییه. ضریب درگیری با متن کتاب هداندیرفعالغ

. بنابراین، متن و تصاویر باشدیم 97/3ها ضریب درگیری با پرسش کهیدرصورتاست.  01/3آن 

به روش غیرفعال و  1080 -80م ابتدایی آسمانی و کتاب کار پایه چهار هاییهکتاب هد

 .اندشدهینتدوهر دو کتاب به روش فعال  یهاپرسش

در مورد میزان فعال و غیرفعال بودن کتاب  دهدیکه ادبیات پژوهش نشان م گونههمان

صورت  یپژوهش یروم یلیامو یکمقطع اول متوسطه بر اساس تکن یمطالعات اجتماع یدرس

مقطع  ینگرفته است. لذا، این تحقیق در نظر دارد به تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماع

بودن محتوا بر اساس روش ویلیام رومی بپردازد.  یرفعالفعال و غ ناول متوسطه بر اساس میزا

به عبارتی، این تحقیق بر آن است تا میزان فعال و غیرفعال بودن کتاب فوق و نیز میزان 

 کنندگانینتدوها و تصاویر بررسی کند تا ری دانش آموزان را نسبت به متن، پرسشدرگی
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 ینهقرار داده، زم یدنظرتجدها را مورد این تحقیق، کتاب یجو نتا هایافتهاز  یریگکتاب با بهره

 تر شدن متن، پرسش و تصاویر کتاب فراهم کنند.الزم را برای فعال

 تحقیق یهاسؤال 

مقطع اول  یمطالعات اجتماع یشیوه ارائه فعال در متن کتاب درس یریکارگمیزان به -1 

 متوسطه تا چه حد است؟

مقطع  یمطالعات اجتماع یشیوه ارائه فعال در تصاویر کتاب درس یریکارگمیزان به -2 

 اول متوسطه تا چه حد است؟

 یمطالعات اجتماع یکتاب درس یهاشیوه ارائه فعال در پرسش یریکارگمیزان به -0 

 مقطع اول متوسطه تا چه حد است؟

 تحقیق روش

است  شدهینتدو یدجد یکردیمقطع اول متوسطه که  با رو یمطالعات اجتماع کتاب

 یت،فرهنگ و هو ییر،که شامل )فضا و مکان، زمان، تداوم و تغ یپنج حوزه موضوع یرندهدربرگ

ناظر به  هاحوزه یناز ا یککه هر باشدیم( یاقتصاد هاییتفعالو منابع و  ینظام اجتماع

صفحه  192درس و درمجموع شامل  20فصل و  12کتاب شامل  ین. اتاس هارشتهاز  یتعداد

 یکدیگربا  هاآنمربوط به  یدیکل یمو مفاه یچند حوزه موضوع یااست که در هر فصل، دو 

 .اندشدهیقتلف

مقطع اول متوسطه در سال  یپژوهش شامل کتاب مطالعات اجتماع ینمطالعه ا حوزه

مندرج در کتاب مذکور است. واحد  یهااست.  واحد مطالعه، درس 1050-59 یلیتحص

ها و تصاویر جمله، پرسش و تصویر است. بدین ترتیب که همه جمالت، پرسش وتحلیل،یهتجز

مربوط به دو مقوله فعال و غیرفعال بودن  هایشاخص ازنظرکتاب  یهامندرج در درس

 شده است. وتحلیلیهتجز

محتوا  یلاطالعات: روش گردآوری اطالعات روش تحل وتحلیلیهروش گردآوری و تجز 

ها و متون برنامه است. تحلیل محتوا یک روش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب

: 1086،یانمحمد یارو ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی است ) هایامدرسی و یا مقایسه پ

کمی تبدیل و سپس  یهااطالعات کیفی به داده شودیسعی م حتوا،تحلیل م درروش(. 193
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درسی با توجه به نوع  یهاگوناگونی برای تحلیل محتوای کتاب یهاگردد. روش وتحلیلیهتجز

کتاب استفاده  ینو هدف تحلیل وجود دارد که در این پژوهش از فرمول ویلیام رومی برای ا

 .شودیم

پژوهش،  ینا یآمار یمحتوا( انجام شد. جامعه یل)روش تحل یلیتحل صورتبهپژوهش  این

متن،  یهااست که مؤلفه 1050-59مقطع اول متوسطه در سال  یکتاب مطالعات اجتماع

 ییهامشتمل بر مقوله یلتحل یجهدرنتقرارگرفته است.  یلکتاب مورد تحل یرهایپرسش و تصو

ها و ها به متن، پرسشمقوله یفعّال و برخ یرها و تصاون، پرسشمت هها باز آن یاست که برخ

محتوا آن است که  یلروش در تحل ینو هدف از کاربرد ا شوندیمربوط م یرفعالغ یرتصاو

 یردرگ« متن» یریرا نسبت به فراگ یادگیرنده تواندیم یتا چه حد یادشده یهامقوله یابیمدر

دانش آموزان با آن تا چه حد  یریدرگ یبو ضر یدجذب نما «یرتصاو»و « هاپرسش»کردن با 

را فراهم  هایافته یریگاندازه یارکه اساس پژوهش و مع یلاز واحد تحل یدمنظور با یناست؟ به ا

 یاست. آن واحد یلمحتوا، واحد تحل یلرکن تحل ینترمهم ی،کمک گرفت. به عبارت کند،یم

اساس  یزن یگرد یو از سو کندیم یمعناصر مجزا تقسرا به  یموردبررس یمحتوا سویککه از 

مناسب آمار  یهاها و اطالعات از ارزش. دادهسازدیرا فراهم م هایافته یلو تحل یفتوص

 یرو تصاو هایتمتن، فعال یبرا یریدرگ یبمحاسبه ضر یزو ن یمانند فراوان یفیتوص

 (1050،یدریبابا حاست)رضوی  شدهاستفاده

متن، متن و  یلدر بخش تحل یلواحد تحل ی،روم یلیامو یکپژوهش، بر اساس تکن ینا در

محور بودن  یتو در بخش فعال یرتصو یل،واحد تحل یزو اشکال ن یرتصاو یلجمله، در بخش تحل

متن، حداقل صفحات  یابیارزش یبرا یروم یلیامسؤاالت کتاب است. و یل،کتاب، واحد تحل

 یرتصو 11حداقل  یرتصاو یابیارزش یبرا ینکرده است؛ همچن نییتع هصفح 13را  شدهانتخاب

صفحه از کل  13حداقل  یزکتاب ن هاییتفعال یزانشاخص م یینتع منظوربهاز کل کتاب و 

 یلدر بخش تحل شدهانتخاب(. نمونه 1085زاده، یوسفو  یداده است )معروف یشنهادکتاب را پ

و در بخش  یرتصو 09از کل کتاب  یزن صاویرصفحه از کتاب و در بخش ت 20متن کتاب، 

 هایتانتخاب شد و تعداد فعال یتصادف صورتبهصفحه  20به  یزمحور بودن ن یتفعال یلتحل

 مورد شمارش قرار گرفت.

 ی،روم یلیامو شدهارائهاز فرمول  یروم یلیامو یکاطالعات در تکن وتحلیلیهتجز منظوربه

 :شد یکدگذار یراستفاده و به روش ز
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 متن درس کدگذاری

کتاب را  یکگوناگون  یهااز قسمت یشتریصفحات ب یاده صفحه  یتصادف طوربه -1

 .ییدنما یگذارو عالمت یدانتخاب کن

و هرکدام را در  ییدرا مطالعه نما یشترب یاجمله  29 ی،از صفحات انتخاب یکدر هر  -2

 یاو  یشگفتارپ یر،تصاو یرشرح ز ین،جمالت شامل عناو ین. ایدقرار ده یرز یهااز مقوله یکی

 .شودیفصول نم یهامقدمه

از مقوالت زیر قرار  یکییا محتوای موردنظر را مطالعه کرده و هرکدام را در جمالت

 دهیم:می

a) فرد دیگری غیر از  یلهوسبیان حقیقت: بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که به

 آموز انجام پذیرفته است:دانش

b)  توسط نویسندگان کتاب درباره  شدهارائهها(: نظرات یا اصول کلی )تعمیم یجنتابیان

توان به دستگاه گوارش ارتباط بین مفروضات و موضوعات مختلف: شاید بهترین کمکی که می

 .یددارنگهخود نمود این است که خود را شاد 

c) شود.یک واژه یا اصطالح آورده می یحهایی که برای توصیف و تشرتعاریف: جمله 

d) است. شدهدادهمؤلف  یلهوسها بالفاصله بهسؤاالتی که در متن آورده شده و پاسخ آن 

e) به مفروضات باال را  شدهدادههای آموز پاسخکند تا دانشسؤاالتی که ایجاب می

 کند. وتحلیلیهتجز

f) اند بیان کنند.د به دست آوردهشود نتایجی را که خواز دانش آموزان خواسته می 

g)  دانش آموزان آزمایشی را انجام داده، نتایج حاصل را تحلیل کنند. یا اینکه مسائل

 را حل کنند. شدهعنوان

h) دانش آموزان ارائه  توجهجلبها در متن نیامده است و برای که پاسخ آن یسؤاالت

 شود.می

i)  آزمایش را مورد مالحظه قرار دهد. دانش آموزان تصاویر یا مراحل انجام یک

 گیرد.های فوق نگنجد، در این مقوله جای میاز مقوله کدامیچ، جمالتی که در هیطورکلبه

j) .سؤاالت مربوط به معانی بیان 

جزو  8الی  9های های غیر فعّال، مقولهجزو مقوله 0الی  1 یاهای فوق، گزارهاز گزاره 

 های خنثی هستند.جزو مقوله 13و  5 هایهای فعّال و گزارهمقوله



 هادی مصلح و همکاران   ... اجتماعیمحتوای کتاب مطالعات  غیرفعال بودن بررسی میزان فعال و      

 

            06 

 

فعال را بر مجموع  یهامجموع مقوله یدبا متن، با یریدرگ یبمحاسبه ضر منظوربه

آموز با محتوا، عددی است که بیانگر نمود. ضریب درگیری دانش یمتقس یرفعالغ یهامقوله

باشد؛ اما به نظر  نهایتیمیزان فعّال بودن محتواست. دامنه این عدد، ممکن است از صفر الی ب

تا  0/3کتاب درسی زمانی فعال است که ضریب و شاخص درگیری آن، بین  کویلیام رومی، ی

/. بیانگر این نکته است که کتاب فقط به ارائه اطالعات 0باشد. ضریب درگیری کمتر از  9/1

باشند. ضریب خواهد تا به دنبال حفظ کردن مطالب علمی پردازد و از فراگیران میعلمی می

آموز کتابی است که در مورد هر جمله، تصویر یا سؤال، از دانش نگر، نمایا9/1درگیری باالتر از 

هایی مفروضات و پرداخته و به فعالیت بپردازد. چنین کتاب وتحلیلیهخواهد تا به تجزمی

خواهند تا ها میدهند، بلکه فقط از آنآموزان قرار نمیاطالعات علمی کافی را در اختیار دانش

صورت غیرفعال ها نیز بهدهند. ازنظر ویلیام رومی، این کتاب نجامفعالیتی را ا یاگونهبه

طلبد و به اطالعات کافی و شرایط فراگیران توجه شده است؛ زیرا فعالیت زیادی میارائه

زان را نسبت طراحی و ارائه شوند که دانش آمو یاگونهشود. محتوای برنامه درسی باید بهنمی

 اکتشاف و پژوهش و عمل فعاالنه آنان را فراهم سازد. هبه یادگیری برانگیخته و زمین

 

 و اشكال یرتصاو کدگذاری

 تصاویر باید به ترتیب زیر عمل شود: یلتحل برای

 تصادفی انتخاب نمایید. صورتبهده شکل را  -1

 های زیر جای دهید:از مقوله یکیهرکدام از این تصاویر را تحلیل کرده و در -2

a) است. شدهاستفادهها برای تشریح موضوع خاصی تصاویری که از آن 

b) فعالیت یا شدهدادهخواهند با استفاده از موضوعات آموز میتصاویری که از دانش ،

 آزمایشی را انجام دهد.

c) وسایل یک آزمایش آورده شده است. یآورجمع یوهتصاویری که برای تشریح ش 

d) های فوق نگنجد.کدام از مقولهتصویری که در هیچ 

 cهای شود. مقولهفعّال قلمداد می b، غیرفعال و مقوله aهای چهارگانه فوق، مقوله مقوله از

فعال  یهامجموع مقوله یری،درگ یبمحاسبه ضر یهای خنثی هستند. برانیز مقوله dو 

 .گرددیم یرفعالغ یهابر مجموع مقوله یمتقس
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 کتاب یتفعال ریکدگذا

 شود:به ترتیب زیر عمل می هایتفعال یلتحل برای

 تصادفی، از ده فصل کتاب انتخاب نمایید. صورتبهده سؤال را  -1

 های زیر جای دهید.از مقوله یکیدرهر یک از سؤاالت انتخابی را  -2

a)  توان در کتاب یافت.مستقیم می طوربهسؤالی که پاسخ آن را 

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

c) های خود در درس جدید و آموز از آموختهسؤالی که برای پاسخ به آن، باید دانش

 در مورد مسائل جدید استفاده کند. گیرییجهنت

d) مسئله خاصی را حل کند. شدهخواستهآموز سؤالی که در آن از دانش 

در  dو  cهای های غیرفعال و مقولهه مقولهدر زمر bو  aهای بندی فوق، مقولهطبقه در

آموز با سؤاالت نیز شوند. برای تعیین ضریب درگیری دانشهای فعال قلمداد میزمره مقوله

 تقسیم گردند. یرفعالهای غهای فعّال بر مقولهالزم است مقوله

 

 پژوهش هاییافته

 مقطع اول متوسطه درسی شیوه ارائه فعال در متن کتاب یریکارگبهمیزان سؤال اول: 

 تا چه حد است؟

 رومی ویلیام فرمول اساس بر کتاب جمالت توزیع فراوانی (1) جدول

 A B C D E F G H شماره صفحه

5 0 2 3 3 3 3 3 3 

8 19 6 3 3 3 3 3 3 

14 1 2 3 1 3 3 3 3 

15 8 3 0 0 3 3 3 1 

22 1 1 2 3 3 3 3 3 

24 1 1 1 3 3 3 3 1 

32 0 1 3 3 3 3 1 1 

38 8 1 9 2 3 3 3 3 
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46 3 3 6 3 3 3 3 3 

51 6 3 0 3 2 3 3 3 

56 0 3 3 3 0 3 3 3 

69 0 3 3 0 3 3 3 3 

75 0 3 3 1 3 3 3 1 

78 1 3 3 3 1 3 3 3 

92 2 3 0 3 3 3 3 3 

94 6 1 1 3 3 3 3 1 

125 1 3 1 3 3 3 3 6 

113 9 2 3 3 3 3 3 3 

118 8 1 3 3 3 3 3 3 

125 9 2 3 3 3 3 3 3 

131 5 3 3 3 3 3 3 3 

136 0 1 3 3 3 3 3 2 

147 0 3 3 1 3 3 3 3 

151 0 3 3 3 3 3 3 3 

 10 1 3 6 12 27 21 130 فراوانی

 23 165 جمع

𝟐𝟐

𝟐𝟐𝟐
= 𝟐/𝟐𝟐 

 

فعال و  هایمقولهبر اساس موارد مربوط به مطالعات اجتماعی درس از کتاب  20متن  تفسیر:

در مورد تحلیل جمله  185از مجموع  که دادنشان  آمدهدستبهغیرفعال تحلیل شد. نتایج 

جمله در  23 جمله در مقوله غیرفعال و 165 مطالعات اجتماعی مقطع اول متوسطه،کتاب 

 جمع بر فعال مقوله دهندهتشکیل یهاشاخص جمع تقسیم ازکه  مقوله فعال قرار گرفت

 دست به( 11/3) کتاب متن برای درگیری ضریب غیرفعال، مقوله دهندهتشکیل یهاشاخص

 .آمد
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مطالعات  درسی شیوه ارائه فعال در تصاویر کتاب یریکارگبهمیزان سؤال دوم: 

 تا چه حد است؟ اجتماعی مقطع اول متوسطه

 رومی ویلیام فرمول اساس بر کتاب تصاویر توزیع فراوانی (2) جدول

 صفحه

 کد
0 5 12 10 23 20 00 05 06 90 63 65 

A 9 1  1   1  0 2 0 1 

B   1  1 1  1     

 صفحه

 کد
72 77 88 55 136 113 123 121 101 108 106 193 

A 1  1  1 1 2 2 1 1 1 2 

B  1  1         

 

 جمع

A 25 

B 6 

6

25
= 3/23 

 

 هایمقولهبر اساس موارد مربوط به مطالعات اجتماعی از کتاب صفحه  20 تصاویرتفسیر: 

مورد تحلیل  تصویر 09از مجموع  که دادنشان  آمدهدستبهفعال و غیرفعال تحلیل شد. نتایج 

تصاویر در  6 تصاویر در مقوله غیرفعال و 25مطالعات اجتماعی مقطع اول متوسطه،در کتاب 

 جمع بر فعال مقوله دهندهیلتشک یهاشاخص جمع تقسیم ازکه  مقوله فعال قرار گرفت

 دست به( 23/3) کتاب تصاویر برای درگیری ضریب غیرفعال، مقوله دهندهیلتشک یهاشاخص

 .آمد
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عات مطال درسی های کتابشیوه ارائه فعال در پرسش یریکارگبهمیزان سؤال سوم: 

تا چه حد است؟ اجتماعی مقطع اول متوسطه  

 رومی ویلیام فرمول اساس بر کتاب فعالیت توزیع فراوانی (0) جدول

 صفحه

 کد

1 7 10 16 23 20 00 06 02 93 61 60 

A 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 

B 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

C 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 

D 3 3 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 

 صفحه

 کد

70 78 53 55 136 110 117 120 100 108 100 191 

A 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 

B 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 

C 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 

D 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 
 

 جمع

A 11 

B 2 

C 16 

D 10 

03

10
= 2/03 

 هایمقولهبر اساس موارد مربوط به مطالعات اجتماعی از کتاب صفحه  20 فعالیت تفسیر:

در مورد تحلیل  فعالیتاز مجموع  که دادنشان  آمدهدستبهفعال و غیرفعال تحلیل شد. نتایج 

فعالیت در  03 فعالیت در مقوله غیرفعال و 10مطالعات اجتماعی مقطع اول متوسطه،کتاب 

 جمع بر فعال مقوله دهندهیلتشک یهاشاخص جمع تقسیم ازکه  مقوله فعال قرار گرفت

ن کتاب ضریب درگیری کل نشان از غیرفعال بود غیرفعال، مقوله دهندهیلتشک یهاشاخص

 .دارد
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 گیرییجهنت

بیرونی  صورتبهی درسی در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نمود اصلی برنامه

ای در اختیار دانش آموزان و معلمان هایی هستند که در جریان آموزش مدرسهکتاب صورتبه

گیرند تا بر اساس آن برنامه آموزش انجام شود، پس توجه به این وسیله آموزشی یک قرار می

 ضرورت است.

، 1 جدولبود. با توجه به  مطالعات اجتماعیهدف از انجام این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب  

که بیانگر این  0/3از  ترکوچکمحاسبه گردید، یعنی عددی  11/3درگیری متن کتاب  ضریب

در آن  آموزدانشکه  گیردمیمحتواهای غیر پژوهشی قرار  یزمرهدر  است که این کتاب

یک سیستم  عنوانبهنقش فعالی در امر یادگیری به عهده ندارد و به او و به ذهن او  گونههیچ

این نتیجه  .که همیشه در پی حفظ، نگهداری و بایگانی مطالب است شودمیبانکی نگریسته 

علمی به معنای واقعی  هایفعالیتمشغول  آموزدانشبدین معنی است که در فرآیند یادگیری، 

ضریب درگیری بسیار الیل دریافت که یکی از د توانمیحاصله،  ینتیجه. با تأمل بر باشدنمی

است که  شدهارائه، این است که حقایق، مطالب و مفاهیم زیادی در متن کتابپایین متن این 

های غیرفعال متن انتقال مستقیم استفاده گردیده که تعداد مقوله هایروشها، از در بیان آن

افزایش ضریب درگیری با متن، از حجم  منظوربه توانمیرا افزایش داده است. پس  یادشده

و فعال بهره  غیرمستقیم هایروشها از آن یارائهدر جهت طرح و کاست و  اطالعات ومفاهیم 

(، 1050) و زمانی یده یرامهای پژوهش خسروی، مصلح نتایج این پژوهش با یافته .جست

 ( همخوانی دارد.1050) لشگری ( و1087، زمانی و دهقانی )(1052یی )رزایم وی مهنان

 توانمیبه جرأت  .آمد دست به 23/3تصاویر  با آموزدانش، ضریب درگیری 2 جدولبا نگاه به 

گفت تمام دانش آموزان در اولین مواجهه با کتاب، ابتدا آن را ورق زده و تصاویر آن را رصد 

 ازآنپسیعنی یک تصویر خوب اولین گام در فرآیند یادگیری را خواهد برداشت و  کنند؛می

. برای انتقال صحیح پیام باید تصویر خوب و متناسب را مکمل متن دانست. این امر آموزدانش

 .را شکوفا سازد و او را به مطالعه ترغیب کند خالقیت تواندمیتا جایی اهمیت دارد که 

ارائه شود که تصاویر نیز  یاگونهبهدرسی به لحاظ متن باید  هایکتابمختصات همچنین 

بنابراین  ؛وفادار به هم باشند بایستمیمتن و تصویر  یگردعبارتبهشد، بتواند با آن همسو با
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درسی از سوی  هایکتابنتیجه گرفت که توجه به این مهم یعنی همان تصویرگری  توانمی

 اظهارنظردفتر تألیف کتب درسی و دعوت از تصویرگران برجسته جهت ورود به این وادی و 

با تصاویر، نقش مؤثر  آموزدانشبردن ضریب درگیری  البادر راستای  تواندمیکارشناسی، 

 و زمانی یده یرامهای تحقیقات خسروی، مصلح نتایج این پژوهش با یافته .داشته باشد

و  (1052یی )رزایم وی مهنان (،1050) هفشجانی وهمکاران (، فتحی1050) (، لشگری1050)

 ( همخوانی دارد.1087زمانی و دهقانی )

فعالیت  بر عدماست که ( 03/2) مطالعات اجتماعیکتاب ی هاتیفعالضریب درگیری  نیهمچن

 بر لیدلکتاب  سؤاالت بودن محور تیفعال .کندیم دیتأکمحور بودن کتاب مطالعات اجتماعی 

 هامؤلفه ریسا به نسبت یموردبررس نمونه در شدهینیبشیپی هاتیفعال تعداد که است نیا

 کتاب دری شتریبی هاتیفعال است الزم ،یریدرگ بیضر شیافزا جهت یول .است بوده مناسب

 و مطالب حجم از کاستن با. شود کاسته هم شدهارائه مطالب حجم از حالیندرع و گنجانده

نتایج این پژوهش با  .نمود فیتأل یترمناسبی درس کتاب توانیم کتاب یهاتیفعال شیافزا

( 1052یی )رزایم وی مهنان( و 1050) کریمی و همکاران ،(1050) لشگری های تحقیقات،یافته

 باشد.همسو می

با توجه به تکنیک ارزیابی محتوای ویلیام کتاب مطالعات اجتماعی گفت  توانمی درمجموع

رومی، در زمره کتب غیر پژوهشی و غیرفعال قرار دارد که تنها به ارائه اطالعات و باال بردن 

ده کرده است و زمینه الزم را برای توسعه خالقیت دانش سطح محفوظات دانش آموزان بسن

و طبیعی است زمانی  آوردنمیآموزان این دوره به دلیل عدم درگیری با محتوای کتب، فراهم 

که یادگیرنده خود در جریان یادگیری حضور فعال نداشته باشد، به دلیل کاهش انگیزه به 

آن  خوانیهمرد و بیگانگی او با محتوا و عدم کسب نمره قبولی از دروس مذکور اکتفا خواهد ک

 .مطالب خواهد شد زودهنگامموجب فراموشی  اشروزمرهبا زندگی 

ی های حاصل باید به این مسئله توجه داشته باشیم که هرگاه محتوای برنامهبا توجه به یافته

زد یعنی اوالً سعی درگیر سا شدهدادهای ارائه گردد که یادگیرنده را با محتوای گونهدرسی به

وتحلیل کند یادگیرنده را به استفاده از تجربیات قبلی خود ترغیب نموده و ثانیاً او را به تجزیه

مطالب هدایت کند. در این صورت در وی قدرت تفکّر و تعقل را پرورش خواهد داد، زیرا 
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ا در برخواهد هایی ریادگیرنده را به معنای دقیق کلمه به تجربه کردن واداشته و فعالیت

انگیخت. در مقابل هرگاه اطالعات و معلومات جدید به شکلی مشخص و کامالً آماده در اختیار 

ها قناعت خواهد کرد و چون موقعیتی برای فعالیت و یادگیرنده قرار گیرند، به حفظ کردن آن

ند سطحی در ذهن یادگیرنده جای خواه صورتبهتجربه کردن فراهم نیابد، مطالب کامالً 

کنند بلکه حتی های فرد او را در تفکر کردن کمک نمیآموخته تنهانهگرفت. در چنین حالتی 

های جدید در صورتی ها را نیز نخواهد داشت، زیرا آموختهفرد امکان استفاده صحیح از آن

فرد واقع شوند که دارای یک ساخت باشند و این  یمورداستفادهدر آینده،  یخوببهتوانند می

شود که فرد در جریان یادگیری فعاالنه دخالت داشته باشد تا آنچه را خت زمانی حاصل میسا

ها به ساخت معنا و تجربه آموزد در هم بیامیزد و از آنکه آموخته است با آنچه را که می

ها، وجود پرورش مهارت درباره جدیدی برسد. وجود پیشنهادهایی مبنی بر طرح مطالبی

های مبهم و خالقیت برانگیز قرار دهد، آموزان را در موقعیتهایی که دانشفعالیتسؤاالت و 

کارگیری مراحل ها مستلزم بههایی که یافتن پاسخ و حل آنیا فعالیت تصاویر وجود سؤاالت با

دهنده کاوشگری، پژوهش و حل مسئله، تفکر نقاد، تفکر واگرا و پردازش اطالعات باشد، نشان

 .لبی از این قبیل در کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه استنیاز به مطا

 

 :مآخذمنابع و 

 .2-7،23 نی، فصلنامه تربیت اسالمی.(. نگاهی به نقش زبان در تعلیمات دی1089آقازاده، محرم. ) -

آموزش مطالعات  یی(. راهنما1087) .مریم ی،نادر ؛ینحس یعل یری،کب یز؛راد، پرو یانصار -

 .یاجتماع

کتاب  یمحتوا یل(. تحل1050) عشرت. بییب ی،و زمان یهاد ،یده یراممهوش؛ مصلح  خسروی، -

فعال بودن.  یزانچندگانه گاردنر و م یهاهوش یبر اساس مؤلفه ییششم ابتدا یهپا یکار و فناور

 .06-96(: 0)1.یفصلنامه آموزش پژوه

های پیش روی معلمان رصتها و ف(. شناسایی چالش1050) فاطمه. یدهس یدری،باباح رضوی -

 نامهیانبختیاری در برنامه درسی کار و فناوری پایه ششم. پا و ابتدایی استان چهارمحال

 .1-132 . دانشگاه اصفهان.یو روانشناس یتیارشد. دانشکده علوم ترب یکارشناس
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بودن محتوای کتاب  یرفعال(. میزان فعال و غ1087) .یمهد ی،عشرت و دهقان بییب زمانی، -

تربیتی  یهاآسمانی و کتاب کار چهارم ابتدایی: تألیف جدید تعلیمات اسالمی. پژوهش هاییههد

 .1-22، 1.یشناختروانو 

 (. روانشناسی رشد. تهران: انتشارات رشد.1060. )اکبرینژاد، عل شعاری -

 ی(. بررس1050) فرحناز. ،یاناکبر و فردوس ی،فاطمه؛ سلطان یدامینی،قا یده؛فرش ی،هفشجان فتحی -

علوم  یمل یش. همایروم یلیامو یکبا تکن ییکتاب علوم چهارم مقطع ابتدا یمحتوا یلو تحل

 .1-16واحد مرودشت. ی. دانشگاه آزاد اسالمیو روانشناس یتیترب

(. تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه اول 1052) .یمهد ی،پژمان و کرم ،یگیاسد بزهره؛  کرمی، -

، 13درسی. یزیراساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم. پژوهش در برنامهمتوسطه بر 

175-167. 

 یهپا یکتاب علوم تجرب یمحتوا یل(. تحل1050) .یهاد یمی،فرانک و کر یدیان،فاطمه؛ ام کریمی، -

و  یتیدر علوم ترب یدارتوسعه پا یکنفرانس مل ین. دومیروم یلیامبر اساس روش و ییششم ابتدا

 .یو فرهنگ یمطالعات اجتماع ی،نشناسروا

در  یروم یلیامو یطبق الگو یکتاب مطالعات اجتماع یمحتوا یل(. تحل1050رسول. ) لشگری، -

ارشد. دانشکده علوم  یکارشناس نامهیان. پاییسوم ابتدا یهدانش آموزان پا یذهن یریدرگ یزانم

 .1-201.یی. دانشگاه عالمه طباطبایو روانشناس یتیترب

. همدان: انتشارات یمحتوا در علوم انسان یل(. تحل1085) زاده، محمدرضا. یوسف یحیی؛ معروفی، -

 سپهردانش.

سال دوم  یمیش یکتاب درس یمحتوا یل(. تحل1052) رسول عبداهلل. یرزایی،احسان و م مهنانی، -

 ینتم. هشیروم یلیامبا استفاده از روش و یو کوواالنس یونی یباتترک یمدر مفاه یرستاندب

 .1-19دانشگاه سمنان. یمی. دانشکده شیرانا یمیآموزش ش ینارسم

 کتاب. یادواره. تهران: یدرس یزیر(. اصول برنامه1086) .ینمحمدحس ،یانمحمد یار -
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