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 چکیده:

 رومـی ویلیـام روش بـه را ابتداییچهارم  علوم کتاب محتوای که است آن درصددپژوهش حاضر،

 بـه ـهک شـود سازماندهی و تنظیم شیوهایی به باید درسی کتابهای تألیف و تدوین.نماید تحلیـل

 هدف. . کند فعال یادگیری جریان در را آنها آموزان، دانش ذهن به معلومات و دانـش انتقـال جـای

 شیوه یریکارگ به میزان براساس ابتداییچهارم  تجربی علوم کتاب محتوای تحلیل تحقیق این کلی

علوم جامعه آماری پژوهش، کتاب . است بوده رومـی ویلیام روش به کتاب محتوای در فعال ارائه

های تحقیق نمایان  . یافتهاستصفحه از این کتاب 06و نمونه  4931ابتدایی سال  چهارمتجربی 

 چهارم تجربی علوم کتاب متنکه نشان می دهد  ست(ا 4411)ساخت که ضریب درگیری متن، 

نش محتوا و درگیری دا فعال ارائه نشانگر که میباشد برخوردار مطلوبی درگیری ضـریب از ابتدایی

تعیین (4494)ضریب درگیری تصاویر نیز همچنین می باشد ، تفکر و یادگیری فرآینـد آموزان بـا

ش در بخ به طور کامل درگیر می نماید وآموز را در یادگیری  شد که نشان داد تصاویر کتاب، دانش

 شده مطرح که نشان می دهد پرسشهای(به دست آمد 4410نیز ضریب درگیری ) پرسش هاتحلیل 

 .میباشد هماهنگ یادگیری در فعال ارائه روش با است و فعال پرسشهای نوع از کتاب در

 :واژگان کلیدی

 رومی ابتدایی،تحلیل محتوا،ویلیام چهارمتجربی، علوم
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 مقدمه:

تحلیل به طورکلی به معنای عمل بررسی یابازبینی است،به معنای دقیق تر،تحلیل 

ویا تجزیه یک کل به اجزا تشکیل دهنده اش برای پیدا کردن یا شناختن ماهیت «خردکردن»شامل

 ( 4939پورظهیر، است.) اجزاوروابط  ،نسبت،عمل 

محتوا: محتوا چیزی است که قرار است آموزش داده شود،ویاآنچه که می خواهیم یادگرفته    

شود.محتوا را می توان شامل کلیه ی مطالب،مفاهیم،اطالعات مربوط به یک درس مورد نظر 

 (4916دانست)میرزابیگی،

شده  ای استخراجهتحلیل محتوا :روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از داده

هر فنی است که به کمک آن، »تحلیل محتواشامل  از متن )بروجردی علوی(.و به طورکلی

 دیوید،چاوا(«)دهند.ها را به طور نظام یافته و عینی مورد شناسایی قرار میهای خاص پیامویژگی

وزان را به محتوای فعال: منظور از محتوای فعال ،سازمان دادن به محتوایی است که دانش آم   

درگیری بامتن،تصاویر وسؤاالت کتاب می کشاند وآن ها را به فعالیت واکتشاف وتفکر تر غیب می 

 (4933نماید)ابراهیمی،

محتوای غیر فعال : به محتوایی اطالق می گردد که تأکیدآن بیشتر بر حافظه پروری است ودانش 

 (4931ی کنند) پورقربانی،آموزان نقش فعالی در جریان یادگیری از آن محتوا،ایفا نم

محتوای خنثی:محتوا هایی هستند که نقش مهمی در ارزشیابی  وتحلیل کمی کتب ومتون درسی 

 ایفا نمی کنندوبنابراین در ارزشیابی می توان از آن ها صرف نظر کرد.

ضریب درگیری: شاخصی است که مبین میزان فعالیت دانش آموزان در فرایندیادگیری ازمحتوای 

درسی می باشد.این ضریب از تقسیم مقوله های فعال بر مقوله های غیر فعال بدست می کتب 

 (4919آید)سلیمان پور،

یادگیری فعال:یادگیری فعال یادگیری اثربخشی است که فراگیر به طور فعال درعمل یادگیری  

 (4311درگیر بوده وعمل یادگیری در کنترل خوداو باشد)بالدوین،

کنیک تجزیه وتحلیل کمی کتب درسی ،قادر است بین مطالب ومحتواهایی که روش ویلیام رومی :ت

به شیوه ی فعال ارائه شده اندومطالب ومحتواهایی که به شیوه ی غیر فعال ارائه شده اند فرق نهد 

 (4301وتمایز قائل شود)رومی،
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یکی از  از مهم ترین کاربرد روش تحلیل محتوا توصیف کردن ویژگی های یک پیام است.      

 عواملی که در ایجاد کردن یک کالس درس و فعال و کارآمد مؤثر شامل مراتب زیر است:

آموزان در هر کالس ، دانش تخصصی معلمین، تسلط معلمان بر روش های تدریس  شتعداد دان

 فعال و ارایه ی محتوا درسی به صورت فعال است.

که بر دستیابی به این اهداف تأثیرگذار  برای دست یابی به این امر مهم باید عوامل چند بعدی

 هستند بررسی گردد که از اطمینان از این تناسب، نیاز به بررسی و تحلیل محتوا دارد.

حساسیت تحلیل محتوا زمانی بیشتر می شود که بدانیم در اکثر موارد کتاب درسی نه تنها به 

ری در اختیار معلم قرار می گیرد، عنوان تنها رسانه آموزشی است که در فرآیند یاددهی و  یادگی

بلکه مطالب نوشتاری تدوین شده برای کودکان اعم از ادبیات، کتاب های درسی، داستانی و 

 تصویری مهم ترین منبع تقویت انگیزه پیشرفت آنهاست.

 وطمرب های بررسی برای تربیتی علوم و روانشناسی بویژه رفتاری علوم های پژوهش در روش این 

 کتاب های درسی به کار گرفته می شود. وایمحت به

 روش پژوهش:

 مراحل اصلی تحلیل محتوا عبارتند از: 

 گذاری و مقوله بندی طبقه بندی مقوله ها، ارزیابی عینی طبقه ها.  کدتعیین هدف، نمونه گیری، 

بررسی این موضوع است که آیا کتاب و یا محتوای مورد نظر، دانش آموزان را به طور فعال  هدف 

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

 فعالی ارائه و تدوین و تنظیم شده است یا خیر؟ 

یگر پژوهش، اگر جامعه آماری وسیع باشد می درباره نمونه گیری نیز همانند سایر روش های د

توان دست به نمونه گیری زد و چنانچه جامعه آماری مورد نظر وسعت چندانی نداشته باشد، می 

 توان از تمام جامعه به عنوان نمونه استفاده کرد . 

جامعه ی آماری این پژوهش،  .این پژوهش به صورت تحلیلی )روش تحلیل محتوا ( انجام شد

است، که مؤلفه های متن، پرسش و تصویرهای  31سال  ابتدایی چهارمکتاب علوم تجربی پایه 

کتاب مورد تحلیل قرار گرفته است. در نتیجه تحلیل مشتمل بر مقوله هایی است که برخی از آنها 

تصاویر غیر فعّال مربوط می به متن، پرسشها و تصاویر فعّال و برخی مقوله ها به متن، پرسشها و 
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شوند. و هدف از کاربرد این روش در تحلیل محتوا آن است که دریابیم مقوله ها تا چه حدی می 

ماید جذب ن« تصاویر»و « پرسش ها» ، درگیر کردن با«متن»تواند یادگیرنده را نسبت به فراگیری 

 و ضریب درگیری دانش آموزان با آن، تا چه حد است؟

را انتخاب نموده و سپس طبق روش ویلیام  صفحه06 کتاب درسیصفحه 461 از اردر ابتدای ک

 رومی به بررسی محتوای آن پرداخته شد.

 یافته ها:

 ابتدایی بیشتر به صورت فعال ارائه شده است.چهارم فرضیه اول: متن کتاب علوم پایه  .1

بیشتر یک موضوع را ابتدایی چهارم فرضیه دوم: تصاویر ارائه شده در کتاب علوم پایه  .2

 می کند. حتشری

بیشتر از نوع پرسشهای فعال  چهارمفرضیه سوم: پرسشهای مطرح شده در کتاب علوم پایه  .3

 می باشد .

 

 فرضیه اول:

 متن:ارزشیابی 

 .شدنتخاب اکتاب درسی  متن از 415(4

  .داده شد انتخابی در یکی از مقوله های زیر جای متن ها( هر یک از 5

a حقیقت: بیان حقیقت عبارتست از بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که بوسیله فرد ( بیان

 دیگری غیر از دانش آموز انجام پذیرفته است.

b تعاریف: منظور جمالت یا جمله ای است که برای توصیف و تشریح یک واژه یا اصطالح آورده )

 می شود.

cصله بوسیله مولف داده شده است.فا( سواالتی که در متن مطرح شده و جواب آنها بال 

(d اده شده را تجزیه و تحلیل سواالتی که ایجاب می کند دانش آموز برای پاسخ به آنها مفروضات د

 نماید.

 (e از دانش آموز خواسته شده که نتایجی را که خود او بدست آورده بیان نماید. 
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(f  از دانش آموز خواسته شده که آزمایشی را انجام داده و نتایج حاصل از آن را تحلیل نماید و یا

 اینکه مسائل عنوان شده را حل کند .

(g  سواالتی که به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده و جواب آنها بالفاصله بوسیله نویسنده

 کتاب در متن نیامده است.

(hبه معانی بیان مربوط. 

جزء مقوله های غیر فعال به حساب می آیند و مقوله  cو  bو  aاز مقوله های فوق، مقوله های 

از مقوله های  hو  gجزء مقوله های فعال قلمداد می گردند. دو مقوله آخر یعنی  fو  eو d های

ی و ارزشیابخنثی هستند که نقش مهمی در ارزیابی کتاب ندارند و بنابراین می توان از آنها در امر 

 نظر کرد. تحلیل، چشم پوشید و صرف

 در این بررسی نتایح زیر به دست آمد:

 (1ارزیابی وتحلیل متن باروش ویلیام رومی)جدول شماره 

 

 ها مقوله

 

 :صفحه

 خنثی فعال غیرفعال

بیان 

 حقیقت

(a) 

 تعاریف

(b) 

 

سواالت 

باجواب 

 متن

(c) 

سواالت تحلیلی 

 متن

(d) 

درخواست بیان 

نتایج ازدانش 

 اموزان

(e) 

درخواست انجام آزمایش 

 ونتیجه گیری

(f) 

توجه دادن دانش 

آموزبه تصویری 

 ازآزمایش

(g) 

 سواالت معانی وبیان

(h) 

12    1     

15    1     

17    2   7  

18 2    2    

19 4   2 1    

20    3     

21    1     

23 3  1  1 1 1  

25 1   9  2 1  

26     1 1   

27 3   1     

28 1     2 1  
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   =       =         ا                               =                     =  4.11       

 

  چهارم ضریب درگیری دانش آموزان بامتن کتاب علوم پایه )4(مطابق جدول شماره 

که نشان می دهد متن به شیوه فعال ارائه شده و  به دست آمده است(4411)    ابتدایی

 میزان درگیری باالست.

1.5> 4411>641 

 

 

29 4   5   3  

31    1  2 3  

32 1  1 1     

33 3   1     

34 1     2 6  

36 4  1 4  1   

39   2 3     

41    2   3  

45 1   1     

47 1  1 1     

49  1  2   1  

52 2   5   1  

55    2     

56 9   2   1  

57   1 1     

58    1     

59 2   4   1  

60      1   

 53 15 91 مجموع

 ضریب درگیری بامتن

)ضریب فعال بودن( 

 (متن(

 له های فعالومجموعه مق

 له های غیر فعالومجموعه مق

 

 

25 

52 
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 فرضیه دوم:

 ارزشیابی تصاویر و اشکال

 .شدانتخاب   صفحه 06ازشکل 416( 4

  :ادیم( هر کدام از این تصاویر را تحلیل نموده و در یکی از مقوله های زیر جای د5

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

b تصویری که از دانش آموز می خواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعالیت یا آزمایشی .

 را انجام دهد.

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

d.تصویری که در هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد .  

و  cمقوله فعال قلمداد می شود و مقوله های  b، غیر فعال و aاز مقوله های چهارگانه فوق، مقوله 

d  .مقوله های خنثی هستند 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

متن های فعال متن های غیر فعال متن های خنثی

نمودار ارزشیابی متن
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 (5اروش ویلیام رومی)جدول شماره ارزش یابی وتحلیل تصاویرکتاب ب

 

 مقوله ها             

 : فحهص

 خنثی فعال غیرفعال

 تشریح موضوع

(a) 

 هدایت برای انجام فعالیت یاآزمایش

(b) 

 تشریح وسایل یاانجام یک آزمایش

(c) 

 متفرقه

(d) 

17 4 4   

41 5    

43 9    

56  4 4  

54  5   

59 4  4  

51 4    

51   4  

50  4   

53  4   

51  4 4  

53  4   

94  4 4  

95 4 4   

99 4    

91 5  5  

91 5    

90 2 4   

93 9    

93  4   

16  5   

14  5   

15   9  

19 2  9  

11  44   
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64 

39 

 

 

 

54 

11  4   

13  4   

13  5   

16  4   

14 2  9  

15 3 4   

19  4   

11  5   

10 4 4   

13 4 1   

11 5 4   

13 5    

 50 10 91 مجموع

 

                                

4494    =            =                    =                             =   

 

ابتدایی باتصاویرکتاب  چهارم  ضریب درگیری دانش آموزان  پایه) 5(براساس جدول شماره 

که نشان میدهد تصاویر به شیوه فعالی ارائه شده و میزان درگیری  به دست آمده است 4494

 خوب است.

441> 4494>641 

 ضریب درگیری بامتن

)ضریب فعال بودن( 

 (متن(

 فعالتصویرهای مجموعه 

 غیر فعال صویرهایتمجموعه 

 

 

53 
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 فرضیه سوم:

 ارزشیابی سواالت:

 .شدانتخاب  صفحه06از سوال 34( 4

  :داده شدو در یکی از مقوله های زیر جای  هر کدام از این سواالت را تحلیل ( 5

a)  :گویی پاسخ برای زحمت بدون سؤاالت 

b)  :تعاریف به مربوط سؤاالت 

c)  :درس های آموخته به مربوط سؤاالت 

d)  :مسأله حل به منجر سؤاالت 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

تصاویر فعال تصاویر غیر فعال تصاویر خنثی
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 (5 شماره جدول)رومی ویلیام باروش سواالت وتحلیل ارزیابی

 

 

 مقوله ها                

 فحه:ص

 فعال غیرفعال

سوال باجواب مستقیم 

 درکتاب

(a) 

 سوال باجواب نقل تعاریف

(b) 

 سوال نیازمندنتیجه گیری

(c) 

 حل مساله

(d) 

12 1    

15 1    

17   4  

18 4  2  

19 1  1  

20 4  2  

21 1    

22  1 2  

59 5    

25 4 5 4  

26    2 

27   1  

28  4  4  

29  5   

31  4 1  

32  1 1  

33  1   

34   1  

36  4 4  

39   4  

41  2 4  

42  1 1  

43   2  

44   5  

45    2 

47   2  

49  4  1 

50   2 1 

52   1  

55 1  2  

56 5  1  

57    1 

58    1 

59  4 1  
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ابتدایی  چهارمضریب درگیری دانش آموزان باسواالت کتاب علوم پایه (9)مطابق جدول شماره 

پرسش های این کتاب دانش آموزان را به خوبی درگیر  که نشان میدهد به دست آمده است(4410)

 محتوا می کند.

 

   4410                =  =        =                                 = 

        

                                           441> 4410>641 

 

 

 بحث و نتیجه گیری:

 کتاب در شده ارائه پرسشهاو تصاویر و متن ها که است آن از حاکی پژوهش این از حاصل های یافته

 زشار ابتدایی دوم  علوم کتاب محتوای همچنین و هستند فعال ابتدایی چهارم پایه تجربی علوم

ریب ضبه طور کلی .است بیشتر لفظی جمالت از آن درکی در جمالت و خوبی دارد تفکر و پژوهشی

ران فراگیبیانگر این است که کتاب فقط به ارائه اطالعات علمی می پردازد و از  1/6درگیری کمتر از 

می خواهد تا در پی حفظ کردن مطالب علمی ارائه شده باشند. چنین کتابی در زمره کتاب های غیر 

پژوهشی به حساب می آید که در آن دانش آموز هیچگونه نقش فعالی را در امر یادگیری به عهده 
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ظ و ر پی حفندارد و به او و به ذهن او به عنوان یک سیستم بانکی نگریسته می شود که همیشه د

  نگهداری و بایگانی مطالب است.

نمایانگر کتابی است که در مورد هر جمله، تصویر، یا  1/4از طرف دیگر ضریب درگیری بزرگتر از 

سوال آن، از دانش آموز می خواهد تا به نوعی تجزیه و تحلیل انجام دهد و به فعالیت بپردازد. چنین 

ی را در اختیار فراگیران قرار نمی دهد و فقط از دانش کتاب هایی مفروضات و اطالعات علمی کاف

آموزان می خواهند تا به گونه ای، فعالیتی را انجام دهند. از نظر ویلیام رومی این کتاب ها نیز به 

صورت غیر فعال ارائه شده است. زیرا فعالیت زیادی می طلبد در حالی که به اطالعات کافی و 

 شرایط فراگیر توجه نمی شود . 

بنابراین به عقیده ویلیام رومی کتابی مناسب است و به صورت فعال ارائه شده است که شاخص 

باشد. به عبارت دیگر هر  1/4و کوچکتر از  1/6درگیری دانش آموز با محتوای آن کتاب بزرگتر از 

مطالب و موضوعات علمی  %36و حداکثر  %96کتاب که به صورت فعال ارائه می شود باید حداقل 

در نتیجه محتوای برنامه درسی محتوای کتاب غیر فعال خواهد بود.را ارائه دهد، در غیر اینصورت 

می بایست به گونه ای طراحی و ارائه شود که دانش آموزان را نسبت به یادگیری برانگیزد و زمینه 

 اکتشاف و پژوهش و عمل فعاالنه آنان را فراهم سازد.

 

 منابع:

 ( .4916میرزابیگی، علی)و تربیت  ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی. برنامه

 نیروی انسانی. تهران: یسطرون.

 ( .مقدمه4916تقی پور، ظهیر .)ریزی آموزشی و درسی. تهران: آگاه.ای بر برنامه 

 ( .برنامه4933ابراهیمی، علی .)های نوین. تهران: فکر نو.ریزی درسی: راهبرد 

 ریزی درسی )با تأکید بر تدوین محتوای درسی فعّال و برنامه(. 4919پور، جواد. )سلیمان

 کاربرد تحلیل محتوا(. تهران: انتشارات احسن.

 های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه فاضل چاوا فرانکفورد، دیوید نچمیاس، روش

 .103الرجانی و رضا فاضلی، ص 

 ، 4931کتاب علوم تجربی چهارم دبستان 

 4931تجربی  کتاب راهنمای معلم علوم 
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