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 چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای تمرینات کتاب ریاضی پایة چهارم ابتدایی براساس روش ویلیام رومی است. جامعه آماری 

است و نمونه به صورت تصادفی برای  1044ابتدایی چاپ سال تحصیلی مورد مطالعه در این پژوهش، کتاب ریاضی پایه چهارم 

است. پس نتیجه  51/4 ها،های پژوهش نشانگر این است که ضریب درگیری تمرینبررسی و تحلیل انتخاب شده است. یافته

 نوشته شده است. دهد که کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی به شیوه فعالیحاصل از تحلیل محتوای انجام گرفته نشان می
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 مقدمه:

پیشرفت روز افزون دانش بشری نهاد آموزش و پرورش را برآن می دارد تا پیوسته به دنبال کشف روش هایی نو برای ارائه و 

و مفاهیم آموزشی مناسب از میان گنجینه وسیع دانش بشری و  . انتخاب مطالبآموزش دانش ها و مهارت های گوناگون باشد

 ارایه آن در قالب کتاب های درسی از مهمترین مسائل نظام های آموزشی جهان است.

محتوای کتاب درسی از عناصر مهم آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف نظام نقش اساسی دارد. اگر محتوای مربوط به 

سو با هدف های کلی و جزئی نظام نباشد نمی توان به تحقق هدف های مورد انتظار امید داشت.  برنامه های هماهنگ و هم

 (1375)رئیس دانا، 

برنامه های درسی جزء مهم و حساس آموزش و پرورش هستند. در ماده یک آیین نامه نحو تدریس و تصویب برنامه های 

صل و محتوای دروس و روش های تدریس و ارزشیابی تحصیلی .برنامه درسی به مجموعه ای هماهنگ از اهداف وسرفدرسی

 (secretariat of the Council 2002اطالق گردیده است )

توجه به  حافظه پروری، یادگیری سطحی، محتوای غیرفعال، عدم های درسی، رویکردگنجاندن اطالعات متعدد در کتاب

آموزش و پرورش  کسب نمره، همواره از مسائل عمده در نظامبیش ازحد به  های درسی و توجهکاربردی بودن مطالب کتاب

به آنان آموخته شود  آموزان است، آنچه که بایدها باال بردن نمرات دانشهدف آن های آموزشی کهدر نظام .اندکشور ما بوده

ها موفق است، او لفرمو های علمی وآموزی در حفظ کردن واژهاگر دانش» است آتکین معتقد .گیردمورد غفلت قرار می

ادامه تحصیل خوب است نه برای  شود؛ چنین آموزشی برایها پذیرفته میورودی دانشگاه هایکند و در آزمونپیشرفت می

آنچه ما به »کنند ویلیام اشمیت بیان می ها به نقل از. همچنین آن(Gibbs and Fox,1991)« واقعی آماده شدن در زندگی

است و معلمان هم بیشتر مایلند اطالعات را در  م به وسعت یک کیلومتر اما به عمق یک سانتی متردهیمی آموزان یاددانش

 «اندیشند.تکرار کنند و کمتر به عمق یادگیری می هاکالس

 .شودمی ضرورت پیروی یا ایجاد یک برنامه استاندارد، بیشتر احساس با تحلیل محتوا، نقاط ضعف محتوا آشکارتر شده،

که در زمینه تدوین استانداردهای آموزشی یا چارچوب برنامه درسی،  اندموفق در آزمون تیمز، کشورهایی بودهکشورهای 

 (.1385بدریان و رستگار، اند )پیشگام بوده 

محتوا باید مفاهیم اساسی یک » ( اصول انتخاب محتوا از نظرسیلوروهمکاران را این گونه بیان نموده است: 1387شریعتمداری )

یا موضوع درسی را مجسم کند؛ روش های حقیق اجرا شده در رشته علمی را مشخص کند؛ قدرت تخیل دانش آموزان را  رشته

 «.تحریک کند و آنها را به تفکر وادارد و در عین حال، قابل درك هم باش 

1روگر
 آموزش :باشند ر را داشتههای زیتوانند یکی از نقشاهداف یادگیری می های درسی با توجه بهکند که کتاببیان می 

دهنده تأثیر محدود کتاب در سیاست و آموزش باز، این نوع آموزش، زمینه رشد  قائل به انتقال دانش، که این امر نشان

(. امروزه با توجه 1888کند )روگر، می های یادگیری تسهیلمشاهده، تفکر و استقالل در فعالیت استعدادهای فراگیران را برای

تأکید فراوانی دارند، نیاز به محتوای فعال، بیشتر  نظریه پردازان یادگیری که بر آموزش و یادگیری فعال، دیدبه نظریات ج

رویکردهای سنتی که قائل به انباشتن ذهن  .طلبدمی بدون شک، آموزش و یادگیری فعال، محتوای فعال .شودمی احساس

تدریج باید از  ها بههای درسی هم نقش آنآموزشی ندارند و در کتاب امآموز از اطالعات بودند، امروزه دیگر جایی در نظدانش

های اشکال توسط ویژگی سنتی هندسه، تأکید بر یادگیری فهرستی از تعاریف و کند که برنامه درسیباتیسا بیان می .بین برود

                                                           
1 Roger 
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آموزان مفاهیم ها و تعاریف، دانشیژگیو شود، بهتر است به جای به خاطر سپردنگمراهی می آموز دارد؛ این تأکید موجبدانش

های فضایی را به طور دقیق مسائل و موقعیت های استدالل را در ذهن خود توسعه دهند تا بتوانندروش هندسی معنادار و

 (.2441تحلیل کنند و سطح تفکرشان را توسعه دهند )باتیستا، 

های آموختن علوم و ریاضیات را چنین عنوان ش علوم، راهآموز گردانندگان مجله ساینتیفیک امریکن به نقل از متخصصان

داشته  های درسی توجه بیشتریرا مورد توجه قرار دهید؛ به برنامه به جای تکیه بر حافظه، اکتشاف و نوآوری » اند:نموده

 (.1888ارزیابی کنید )گیبس و فاکس،  وار، نوع عملکرد راباشید و به جای یادگیری طوطی

 

 ق:پیشینه تحقی

 های این پژوهش نشان( پژوهشی با هدف تحلیل محتوای ریاضی پایه نهم با تکنیک ویلیام رومی انجام داد. یافته1385کیوان )

 باشد و این نشانگر اینی مطلوب تکنیک ویلیام رومی میآموزان با متن کتاب کمی بیشتر از بازهدهد میزان درگیری دانشمی

همچنین از نظر تصاویر این میزان درگیری در  .دهدآموزان قرار نمیات کافی در اختیار دانشاست که محتوای متن کتاب اطالع

 حد مطلوب است اما از نظر تمرینات ضریب درگیری باالتر از حد مطلوب ارزیابی گردیده است.

-یافته .ام رومی پرداختندکتاب ریاضی پایه هفتم به روش ویلی« جبرومعادله»( به تحلیل محتوای فصل 1380بشیر و یافتنیان )

 پژوهش ایشان نشان داد که میزان درگیری دانش آموزان با متن و تصاویر، تقریبا درحد مطلوب است، ولی درمورد سواالت های

 همچنین درمورد کل محتوا مبحث جبر و معادله ضریب درگیری کمی باالتر از حد .ضریب به دست آمده درحد مطلوبی نیست

 بیانگر این است که کتاب ریاضی پایه هفتم در مبحث جبر و معادله در رابطه با هر جمله، سوال یا تصویر،مطلوب است و این 

 خواهد تجزیه و تحلیل انجام دهند و فعالیت کنند.ها میآموز بگذارد از آنبدون اینکه اطالعات کافی دراختیار دانش

(، 1381های تازه تألیف ششم )چاپن، تصاویر و تمرینات کتاب( پژوهشی با هدف تحلیل محتوای مت1380نیکدل و همکاران )

رومی  های تحقیق با استفاده از روش ویلیامیافته.( انجام دادند1388( و کتاب ریاضی اول راهنمایی چاپ )1382هفتم )چاپ

کتاب،  صاویر این دودهد تاست که نشان می 5/1حاکی از این بود که ضریب درگیری تصاویر دو کتاب هفتم و اول راهنمایی 

بود که  5/1اما ضریب درگیری متن و تمرین در هر دو کتاب بیش از  .سازدآموزان را در کالس به اندازه مناسب فعال میدانش

 کتاب ششم در هر سه زمینه محتوا و .باشدهای تمرین و متن درس میها در بخشبه معنای بسیار فعال بودن این کتاب

 رود.های بسیار فعال به شمار میجزء کتاب 5/1ا ضریب درگیری باالتر از ها بتصاویر و تمرین

ویلیام رومی،  تکنیک اساس متوسطه )هفتم( بر اول پایه فناوری کارو کتاب محتوای تحلیل در (1383شیرازی، زنگانه )

اساس تفسیر نتایج در الگوی قرار دارد؛ پس بر 5/1و  0/4باشد که بین می 78/4کتاب  متن درگیری ضریب که نمود استنباط

 ولی شده است نوشته فعالی روش به کتاب متن و کندمی توان نتیجه گرفت که کتاب، فراگیران را درگیر در یادگیریرومی می

 نیست. باال خیلی درگیری ضریب

 1384سال  پایه متوسطه اول 1( پژوهشی با هدف، تحلیل محتوای متن و تصاویر کتاب ریاضی 1381کرمی و همکاران )

های تمرین در کالس، فعالیت و مسائل درس براساس حیطه شناختی براساس تکنیک ویلیام رومی و همچنین تحلیل بخش

 1دهد متن کتاب ریاضی است که نشان می 53/4های تحقیق نمایان ساخت که ضریب درگیری متن، یافته .بلوم انجام دادند

آموز تعیین شد که نشان داد تصاویر کتاب، دانش 2/1ضریب درگیری تصاویر نیز  .اول به شیوه فعالی نوشته شده است متوسطه

تعیین شد  75/4همچنین در بخش تحلیل شاخص فعالیت محور بودن کتاب، ضریب درگیری،  .کنددر یادگیری می را درگیر
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-درصد تمرین 81ص شد که در بخش تحلیل، براساس حیطه شناختی بلوم، مشخ .دهد کتاب، فعالیت محور استکه نشان می

ها و مسائل ها، فعالیتاین تحلیل نشان داد که در کتاب، تعداد تمرین .و مسائل کتاب در سطح درك و فهم است هاها، فعالیت

 .حیطه شناختی، بسیار اندك است در سطوح باالی

 درسی ریاضی پایه هفتم ایران و تحقیقی را با هدف مقایسه و تجزیه و تحلیل محتوای کتاب (1381کاظم پور و همکاران )

 نمونه آماری، تا آنجا که ممکن بود، تعداد مساوی .کانادا، با روش تحلیل محتوا و براساس تکنیک ویلیام رومی انجام داده اند

انتخاب  بود،صفحات کتاب مبتنی بر موضوعات رایجی که در چهار بخش اعداد صحیح، اعداد گویا، عبارات جبری و مساحت می

 های درسی نشان داد که محتوای کتاب درسی کانادایی ها غیرفعالنتایج تحلیل محتوای موضوعات رایج از کتاب .ه بودشد

در بخش  .ها فعال استها غیرفعال، ولی تصاویر ونمودارهای کتاب درسی کاناداییاست تصاویر و نمودارهای کتاب درسی ایرانی

 سواالت، هر دو کتاب غیرفعال هستند.

ژوهش دیگری که کتاب ریاضی اول متوسطه براساس تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی مورد بررسی قرار گرفته است، در پ

به صورت فعال، تدوین  دهد که متن کتابآمده که در حد مطلوب است و نشان می به دست 8/4ضریب درگیری متن کتاب 

نشان دهنده غیرفعال بودن کتاب  بوده که 43/4کتاب قدیم  سازد که ضریب درگیری متنمی این مقایسه نمایان .شده است

 .(1388فرد،  بوده است )محمودیان

های درسی و همچنین تحقیقات کمی که در این ی موجود، اهمیت و نقش تحلیل محتوا در بهبود کتابهابا توجه به ضعف

های کتاب براساس زمینه انجام شده است، الزم دیدیم تا تحلیل در این باره، انجام دهیم. هدف این پژوهش، تحلیل تمرین

 روش ویلیام رومی بوده است.

 

 پژوهش: روش

تحلیل محتوا بر اساس تکنیک ویلیام رومی استفاده شده است. در این پژوهش، واحد تحلیل، در پژوهش حاضر، از روش 

های کتاب ریاضی پایة چهارم ابتدایی است و سطح هر ها و واحد ثبت، جمله است. جامعه آماری پژوهش کلیه تمرینتمرین

 هدف بر اساس سطوح درجه بندی ویلیام رومی تعیین گردیده است.

 جزیه و تحلیل اطالعات از فرمول ارایه شده ویلیام رومی استفاده و به روش زیر طبقه بندی شده است:به منظور ت

 ها بدون زحمت زیاد از داخل متن پیدا شود.سؤاالتی که پاسخ به آن - aطبقه 

 جواب به این سؤال مربوط به نوعی از تعاریف است. – bطبقه 

گیری در مورد مسایل جدید آموز باید از آنچه در این فصل آموخته برای نتیجهنشبرای پاسخ دادن به این سؤال دا - cطبقه 

 استفاده کند.

 خواهد یک مسأله بخصوص را حل کند.آموز میاین سؤال از دانش - dطبقه 

 

 تفسیر نتایج در روش ویلیام رومی:

دن محتوای کتاب درسی است. ویلیام رومی ی میزان فعال بوآموز با محتوا، عددی است که نشان دهندهضریب درگیری دانش

باشد، خوب است و کتاب مورد نظر، کتاب  5/1تا  0/4کند که ضریب درگیری به دست آمده اگر بین برای تفسیر نتایج بیان می
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لیت نیز کتاب، بیش از حد به فعا 5/1باشد، کتاب غیر فعال است و باالتر از  0/4فعالی است ولی اگر ضریب درگیری کمتر از 

 (.1888پرداخته و کتاب مناسبی نیست )رومی، 

 

 یافته های پژوهش:

 های کتاب درسی پایة چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی به شیوۀ فعالی نوشته شده است؟آیا تمرین -1

های غیر فعال تمرینهای مورد و تعداد مقوله 183های کتاب های فعال تمرینهای جدول پایین، تعداد مقولهبراساس یافته

های فعال، در کتاب مورد بررسی، ها نسبت به مقولههای غیر فعال تمریندهد تعداد مقولهمورد است که نشان می 373کتاب 

های های فعال بر تعداد مقوله(، تعداد مقولهبیشتر است. بر اساس فرمول تعیین ضریب درگیری در الگوی ویلیام رومی )

( 51/4بود؛ این ضریب ) 5/1تا  0/4عال تقسیم شد و ضریب درگیری محاسبه شد که ضریب درگیری به دست آمده بین غیر ف

ها، های کتاب ریاضی پایة چهارم ابتدایی به شیوه فعالی نوشته شده است اما میزان درگیری با تمریندهد تمریننشان می

 چندان باال نیست.

 تکنیک ویلیام رومی ها براساستحلیل تمرین -1جدول 

 شمارة صفحه عنوان درس عنوان فصل
 طبقه بندی

a b c d 

 :1فصل 

 اعداد و الگو

 1 12 4 11 7 - 2 عدد نویسی

 3 9 2 2 11 - 8 الگوها

 1 3 10 0 15-12 ماشین ورودی و خروجی

 1 4 15 2 19-16 معرفی میلیون

 0/73 ضریب درگیری

 :2فصل 

 کسر

 0 6 12 7 29-24 شناخت کسرها

 0 9 8 4 33-30 جمع و تفریق

 0 6 14 0 34-37 تساوی کسرها

 1 3 9 3 41-38 ضرب عدد در کسر

 0/43 ضریب درگیری

 :3فصل 

 ضرب و تقسیم

 0 7 13 11 51-46 ضرب دو عدد دو رقمی

 3 7 8 4 55-52 محاسبه ی حاصل ضرب

 1 5 9 6 59-56 محاسبه های تقریبی

 0 8 1 1 63-60 پذیریتقسیم و بخش 

 0 10 8 0 67-64 تقسیم بر عددهای یک رقمی

 0 7 7 3 71-68 تقسیم بر عددهای دو رقمی
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 0/64 ضریب درگیری

 :0فصل 

 اندازه گیری

 0 4 9 10 81-76 زاویه

 1 7 15 2 82-85 اندازه گیری زاویه

 1 5 10 2 89-86 اندازه گیری زمان

 1 4 5 4 93-90 اندازه گیری طول

 0/40 ضریب درگیری

 :5فصل 

 عدد مخلوط و عدد اعشاری

 4 6 7 11 103-98 عدد مخلوط

 0 6 9 1 107-104 عدد اعشاری

 2 8 11 2 111-108 جمع و تفریق اعشاری

 0 7 9 5 115-112 ارزش مکانی عددهای اعشاری

 0/6 ضریب درگیری

 :8فصل 

 شکل های هندسی

 0 5 14 8 125-120 موازی -عمود 

 3 4 8 6 129-126 چهار ضلعی ها

 0 5 12 2 133-130 مساحت متوازی االضالع و مثلث

 1 6 5 2 137-134 محیط و مساحت

 0/42 ضریب درگیری

 :7فصل 

 آمار و احتمال

 2 1 11 7 147-142 نمودار خط شکسته

 1 5 6 2 151-148 احتمال

 0/34 ضریب درگیری

 24 169 255 118 تعداد کل

 ضریب درگیری کل
=  = 0.517 
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 تحلیل تمرینها بر اساس تکنیک ویلیام رومی -1نمودار 

 

 

 نتیجه گیری: و بحث

م رومی بود. با توجه به هدف از انجام این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایة چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیا

قرار دارد؛ پس بر اساس تفسیر نتایج  5/1تا  0/4تعیین شد که بین  51/4، ضریب درگیری تمرین های کتاب، 1جدول شمارۀ 

کند و متن کتاب با روش فعالی توان نتیجه گرفت که کتاب، فراگیران را درگیر در یادگیری میدر تکنیک ویلیام رومی می

نزدیک باشد، میزان  5/1ی ضریب درگیری، خیلی باال نیست؛ هر چه قدر ضریب درگیری باالتر و به نوشته شده است ول

آموزانی خالق تر است. برای داشتن محتوایی ارزشمندتر و دانشآموز با کتاب، بیشتر و محتوای مورد نظر، فعالدرگیری دانش

آموز با مفاهیم شود که متأسفانه این پویایی در درگیری دانش های کتاب درسی فعال باشد و منجر بهتر، نیاز است تمامی بخش

های کتاب ریاضی چهارم متوجه شدیم که شود. با تحلیل محتوای تمرینهای کتاب ریاضی پایه چهارم مشاهده نمیتمام بخش

یه شده و در بیان این های کتاب، این است که حقایق و مفاهیم زیادی در متن، ارایکی از دالیل ضریب درگیری پایین تمرین

ها را افزایش داده، باعث های غیر فعال تمرینهای انتقال مستقیم استفاده شده است که تعداد مقولهحقایق و مفاهیم از روش

بایست از حجم حقایق و مفاهیم کتاب، کاسته شود و پایین آمدن ضریب درگیری شده است؛ برای افزایش ضریب درگیری می

های فعال استفاده شود. زیرا اگر کتاب، فعالیت محور ولی حجم حقایق و مفاهیم مطرح شده در آن از روشها جهت ارایه آن

 زیاد باشد، ضریب درگیری با متن، کاهش پیدا میکند.

شود که کند و تنها باعث یادگیری سطحی میآموزان چندان کمکی نمیهای درسی به دانشگنجاندن اطالعات زیاد در کتاب

های ها مهارتهای درسی قرار داد تا از طریق آنتوان در کتابهای متعدد و متنوعی را میمورد توجه نیست. فعالیتامروزه 

های درسی به حل مسأله، آموزان، تقویت شود. بر اساس استاندارهای ریاضیات، الزم است در کتابفکری و حل مسأله دانش

 (.2447اده شود )کانفری، های فکری و یادگیری فعال اهمیت خاصی دمهارت

 

 پیشنهادات:

 درسی هایبکتا مؤلفان و ریزاناست برنامه امید مشابه، هایپژوهش و پژوهش این از آمده دست به نتایج به توجه با پایان در

دگیری آموزان و دستیابی به یاهای فکری دانشتا به منظور افزایش ضریب درگیری متن کتاب، افزایش مهارت کنند یاری را
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 همچنین آموزان را درگیر در کشف مفاهیم نمایند و ارائه انتقالی و مستقیم مفاهیم ریاضی را به حداقل برسانند وعمیق، دانش

های مختلف به بهبود محتوای کتاب درسی کمک شود که از طریق تحلیل محتوای کتاب ریاضی با روشبه معلمان پیشنهاد می

های کتاب درسی را های درسی با به کار بردن راهبردهای مؤثر در کالس، ضعفحلیل محتوای کتابنمایند و با اطالع از نتایج ت

 جبران کنند.
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