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 سؤاالتتحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر اساس ارزشیابی 

 به روش ویلیام رومی  
 

 5، منصوره منتظری4، مبینا فتحی3، سپیده خاندوزی2، رضا شیرازی1فهیمه خلف

 سئول(دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول استان گلستان )نویسنده م 2
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول استان گلستان-دبیر ریاضی-کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی 1

 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول استان گلستان 3
 اد کتول استان گلستاندانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آب 0
 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول استان گلستان 5

 

 چکیده

انتقال دانش و معلومات به ظهر دانش  یجا بهتنظیم و سازماندهی شود که  ای شیوهدرسی باید به  های کتاب تألیفتدوین و 

فعال قرار دهد. هدف کلی این تحقیق، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی بر را در جریان یادگیری  ها آنآموزان، 

 2044به روش ویلیام رومی بوده است. جامعه آماری پژوهش، کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی سال  سؤاالتاساس ارزشیابی 

 سؤاالت دهد می( است که نشان 31۳/1) سؤاالتتحقیق نمایان ساخت که ضریب درگیری دانش آموزان با  های یافته. باشد می

نشانگر این است کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی  ؛ کهکتاب علوم تجربی دوم ابتدایی دارای ضریب درگیری نامطلوب است

جام ، فعالیتی انای گونه بهتا  خواهد میو فقط از دانش آموزان  دهد میمفروضات و اطالعات علمی کافی در اختیار فراگیران قرار ن

  .اند شده ارائهخیلی فعال  صورت به ها کتابویلیام رومی این  ازنظردهند. 

 

 تحلیل محتوا، روش ویلیام رومی، علوم تجربی دوم ابتدایی، ضریب درگیریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه: 

و یا تجزیه کردن  "نخرد کرد"به طور کلی به معنای عمل بررسی و بازبینی است، به معنای دقیق تر، تحلیل شاملتحلیل: 

 ( 23۳3اش برای پیدا کردن یا شناختن ماهیت، نسب، عمل و روابط اجزا است. )پورظهیر،  یک کل به اجزای تشکیل دهنده

محتوا چیزی است که قرار است آموزش داده شود، و یا آنچه که می خواهیم یاد گرفته شود. محتوا را می توان شامل محتوا: 

 ( 2384طالعات مربوط به یک درس مورد نظر دانست. )میرزابیگی، کلیه مطالب، مفاهیم، ا

روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از داده های استخراج شده از متن. )بروجردی علوی( تحلیل محتوا:  

نظام یافته و عینی مورد به طوری که تحلیل محتوا شامل؛ هر فنی است که به کمک آن، ویژگی های خاص پیام ها را به طور 

 شناسایی قرار می دهند. )دیوید، چاوا( 

منظور از محتوای فعال، سازمان دادن به محتوایی است که دانش آموزان را به درگیری با متن، تصاویر و محتوای فعال:  

 ( 23۳۳را به فعالیت و اکتشاف و تفکر ترغیب می نماید. )ابراهیمی،  ها آنکتاب می کشاند و  سؤاالت

به محتوای اطالق می گردد که تاکید آن بیشتر بر حافظه پروری است و دانش آموزان نقش فعالی در محتوای غیر فعال: 

 ( 23۳5جریان یادگیری از آن محتوا، ایفا نمی کنند. )پورقربانی، 

. این باشد میدرسی  شاخصی است که مبین میزان فعالیت دانش آموزان در فرآیند یادگیری از محتوای کتبضریب درگیری: 

 (2383ضریب از تقسیم مقوله های فعال بر مقوله های غیرفعال به دست می آید )سلیمان پور، 

یادگیری فعال، یادگیری اثر بخشی است که فراگیر به طور فعال در عمل یادگیری درگیر بوده و عمل یادگیری یادگیری فعال: 

 ( 2۸88در کنترل خود او باشد. )بالدوین، 

تکنیک تجزیه و تحلیل کمّی کتب درسی، قادر است بین مطالب و محتواهایی که به شیوه فعال ویلیام رومی: روش 

 (2۸28فرق نهد و تمایز قائل شود. )رومی،  اند شده ارائهو محتواهایی که به شیوه غیر فعال  اند شده ارائه

 

 :پیشینه تحقیق

ربی پایه دوم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی نیز نشان داد که ضریب نتایج پژوهش، با عنوان تحلیل محتوای کتاب علوم تج

 (23۸1کتاب از مطلوبیت کافی برخوردار نیست. )احمدی وقائدی،  سؤاالتدرگیری دانش آموزان با 

 که دهد میاست نشان  2044کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی چاپ سال  سؤاالتپژوهش که محتوای تمام  های یافتههمچنین 

به خاطر ضریب درگیری  ؛ وباشد میپرسش های مطرح شده در کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی بیشتر از نوع پرسش های فعال 

 ( 23۸0خیلی فعال ارائه شده است. )دهقانی و پاک مهر،  صورت به( که ضریب درگیری نامطلوبی است این کتاب 31۳/1)

 

 روش پژوهش: 

 از: مراحل اصلی تحلیل محتوا عبارتند 

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

هدف بررسی این موضوع است که آیا کتاب و محتوای مورد نظر، دانش آموزان را به طور فعال با آموزش یادگیری درگیر می 

 ائه و تدوین و تنظیم شده است یا خیر؟نماید؟ به عبارت دیگر هدف این است که بسنجیم آیا کتاب به شیوه فعالیت ار
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درباره نمونه گیری نیز همانند سایر روش های دیگر پژوهش، اگر جامعه آماری وسیع باشد می 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. 

( انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی سؤاالتتحلیلی )روش تحلیل  صورت بهژوهش این پ

کتاب مورد تحلیل قرار گرفته است. در نتیجه تحلیل مشتمل بر مقوله های فعال و مقوله های  سؤاالتاست، که  2044سال 

آن است که دریابیم مقوله ها تا چه حدی می تواند  سؤاالتوش در تحلیل هدف از کاربرد این ر ؛ وغیرفعال مربوط می شوند

 جذب نماید و ضریب درگیری دانش آموزان با آن، تا چه حد است؟"پرسش ها "یادگیرنده را نسبت به درگیر کردن با

 : سؤاالتارزشیابی 

 را تحلیل و در یکی از مقوله های زیر جایی می دهیم:  سؤاالتهر کدام از 

 (a .سوالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می توان یافت 

 (b  .سوالی که جواب آن مربوط به نقل تعاریف است 

 (c  سوالی که برای پاسخ به آن، دانش آموز باید از آموخته های خود در درس جدید برای نتیجه گیری در مورد مسائل جدید

 استفاده کند. 

 (d سته شده مسئله به خصوص را حل نماید و پاسخ به جواب مستلزم تالش یادگیرنده سوالی که در آن از دانش آموز خوا

  .است

در زمره مقوله های فعال است که باید بخش  cوdدر زمره مقوله های غیرفعال و مقوله های aوbهای  در طبقه بندی فوق مقوله

 بر مقوله های غیرفعال 

 

 سؤاالتبا  __________________   مجموع مقوله های فعال = ضریب درگیری دانش آموز 

 مجموع مقاله های غیر فعال

   C+d 
   ______ 
   a+b  
 

 یافته ها: 

 d c b a نام فصل

 2 2 - - 2فصل

 3 - 8 ۳ 1فصل

 3 - 2 2 3فصل

 - 2 0 2 0فصل

 ۸ - - ۸ 5فصل

 0 2 3 8 2فصل

 5 - ۸ ۳ ۳فصل



سیاستگذاری و پژوهی آینده مطالعات  

211-212، صفحات 2042 بهار، 2، شماره 8دوره   

215 

 

 2 - 2 - 8فصل

 - - - 2۳ ۸فصل

 - 2 2 0 24فصل

 2 2 5 0 22فصل

 ۸ 1 0 0 21فصل

 2 - ۸ 3 23فصل

 2 - 1 2 20فصل

 08 ۳ 51 ۳2 جمع

C+d = 52+76 = 128 >>> 2/327 
  ___ _____ ____ 
  a+b 48+7 55 
 

 نتیجه گیری: 

دامنه این عدد به دست آمده  ضریب درگیری دانش آموز با محتوا عددی است که نشان دهنده میزان فعال بودن محتوا است.

ممکن است از صفر تا بی نهایت باشد، اما به نظر من ویلیام رومی زمانی یک کتاب درسی فعال است ضریب درگیری آن 

 :باشد 5/2تا0/4بین

 5/2 >ضریب درگیری  >4/ 0  

در پی حفظ  خواهد میفراگیران  بیانگر آن است که کتاب فقط به ارائه اطالعات علمی می پردازد و از 0/4ضریب درگیری کمتر

کردن مطالب علمی ارائه شده باشند. چنین کتابی در زمره کتابهای غیر پژوهشی به حساب می آید که در آن دانش آموز هیچ 

گونه نقش فعالی را در امر یادگیری به عهده ندارد و به او و به ذهن او به عنوان یک سیستم بانکی نگریسته می شود که 

نمایانگر کتابی است که در  5/2پی حفظ و نگهداری و بایگانی مطالب است. از طرف دیگر ضریب درگیری بزرگتر ازهمیشه در 

تا به نوعی تجزیه و تحلیل انجام دهد و به فعالیت بپردازد چنین  خواهد میمورد هر جمله، تصویر، یا سوال آن، از دانش آموز 

دهند و فقط از دانش آموزان می خواهند تا  در اختیار فراگیران قرار نمیهایی مفروضات و اطالعات علمی کافی را  کتاب

 خیلی فعال ارائه شده است.  صورت بهها نیز  ویلیام رومی این کتاب ازنظر، فعالیتی را انجام دهند. ای گونه به

راین به عقیده ویلیام رومی زیرا فعالیت زیادی می طلبد در حالی که به اطالعات کافی و شرایط فراگیر توجه نمی شود بناب

و 0/4فعال ارائه شده است که شاخص درگیری دانش آموز با محتوای آن کتاب بزرگتر از صورت بهکتابی مناسب است که 

مطالب و  ٪۳4و حداکثر ٪34فعال ارائه می شود باید حداقل  صورت بهباشد. به عبارتی دیگر هر کتاب که  5/2کوچکتر از

بایست  دهد، در غیر اینصورت محتوای کتاب غیر فعال خواهد بود و در نتیجه محتوای برنامه درسی می موضوعات علمی را ارائه

طراحی شود که دانش آموزان را نسبت به یادگیری برانگیزد و زمینه اکتشاف و پژوهش و عمل فعاالنه آنان را فراهم  ای گونه به

 سازد. 

بوده و نشان  31۳/1در کتاب علوم پایه دوم ابتدایی  سؤاالتنش آموزان با پس طبق تعاریف و تفاسیر باال، ضریب درگیری دا

تا به نوعی تجزیه و تحلیل انجام دهد و به  خواهد میکه این کتاب در مورد هر جمله، تصویر یا سوال آن، از دانش آموز  دهد می
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راگیران قرار نمی دهند و فقط از دانش آموزان مفروضات و اطالعات علمی کافی را در اختیار ف های کتابفعالیت بپردازد. چنین 

 خیلی فعال ارائه شده است.  صورت بهها نیز  ویلیام رومی این کتاب ازنظر، فعالیتی را انجام دهند. ای گونه بهمی خواهند تا 

قرار  5/2و 0/4ینب 31۳/1زیرا فعالیت زیادی می طلبد در حالی که به اطالعات کافی و شرایط فراگیر توجه نمی شود زیرا عدد

 ندارد. 

  0/4 < 5/2< 31۳/1 
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 . 02۸رضا فاضلی، ص  چاوا فرانکفورد، دیوید نچمیاس، روش های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمه فاضل الرجانی و -
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ان با علوم و ریاضی پایه ششم. مجله پژوهش در برنامه ریزی (. کتاب تعیین مشارکت فعال فراگیر23۸0دهقانی و پاک مهر ) -
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14 ،۳0-8۸ . 

 


