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 چکیده 

است . روش ویلیام رومی  براساسسوم ابتدایی تحلیل محتوای کتاب  علوم پایه  هدف از پژوهش حاضر

درس از این کتاب به عنوان  7 جامعه مورد مطالعه در پژوهش ، کتاب علوم  پایه سوم ابتدایی می باشد که

متن ، پرسش ها و تصاویر کتاب است  شامل:واحد تجزیه و تحلیل ه و نمونه آماری مورد تحلیل قرار گرفت

ه تحلیل و ضریب درگیری آنها مشخص شد ؛فرمول ویلیام رومی غیر فعال با س مقوله های فعال وکه بر اسا

مناسب  فعال بوده و 52/0با ضریب درگیری  دهد که متن کتاب علوم . نتایج به دست آمده نشان میاست

و متناسب  تصاویری فعال هستند 77/0صاویر کتاب با ضریب درگیری و پویا طراحی شده است. هم چنین ،ت

در  ،شود پویا و فعالی را ، که موجب درگیر کردن دانش آموزان در یادگیری میوم ، شیوه ی با درس عل

 5/1ین ضریب از ا به دست آمده است که  5عدد  ضریب درگیریپیش گرفته اند . در خصوص پرسش ها، 

ی ، از او افدانش کدون ارائه و بفراگیر یعنی کتاب بدون در نظر گرفتن اطالعات  بسیار بزرگ تر می باشد

ها پرسش براساس روش ویلیام رومی ؛  بنابراین اطالعات فراوان را طلبیده است ،  یک فعالیت و ارائه انجامِ

 .و فعالیت های کتاب به شیوه ای نامناسب طراحی شده اند

 

 .ویلیام رومی ، ضریب درگیری ، متن، تصاویر، سوال، علومواژگان کلیدی:             



 

  

 

 مقدمه

د. شومی است که در کل کشور استفاده، یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن منحصر به کتاب درسی ما آموزشی کشورنظام 

 وری،اریع علوم و فنسبا توجه به وسعت کشور، تنوع و اقوام و مشکالت ناشی از آن )مثل دو زبانه بودن شاگردان(، رشد  بنابراین

طابق با اهداف تعیین شده و اصول ی و در حد امکان عاری از هر عیب و نقص و مهای درسی با دقت کافضرورت دارد که کتاب

 پرورش کشور همچنین به دالیل ساختار آموزشی و برنامه درسی حاکم بر آموزش و (. 1386علمی تألیف شوند )یار محمدیان، 
هستند  رسانه ایهای درسی کتاب باشند.ای مهم و پرکاربرد در ساختار آموزشی کشور مطرح میعنوان رسانههای درسی بهکتاب

کند تمام برنامه درسی، معلم بر آن تاکید می عنوانکنند، لذا گاهی اوقات بهکه همه روزه معلمان و شاگردان از آن استفاده می

هایی است که های نوشتاری، تصویرها و تمریناین رسانۀ با اهمیت دربردارنده بخش (. 1387، به نقل از نوریان،1991)آلتبیچ،

چگونگی تنظیم محتوای کتب درسی عامل مهمی در تعیین  شوند.های کتاب تهیه و سازماندهی میدر راستای تحقق هدف

آموزان، یادگیری  گاهی عدم کارایی و نامناسب بودن محتوا و عدم تناسب آن با توانایی درک و فهم دانش چگونگی یادگیری است.

های آموزشی و رسی مؤثر و اثربخش، فعالیتدبنابراین در تهیه کتاب  آورد.کمتر از انتظار به بار میای کند یا نتیجهرا مشکل می

های دانش آموزان منطبق های یادگیری با توانائیای تنظیم شوند که یکدیگر را تقویت کنند و فعالیتتجارب یادگیری باید به گونه

 (1392)سمیعی،ر یادگیرنده به وجود بیاورند.باشند، تا بتوانند الگوی رفتاری مورد نظر را د

شوند عالوه دانش آموزان در دوره ی ابتدایی دارای خصووصویات و ویژگی های بدنی، اجتماعی و شوناختی مربوه به خود می با

را به  ای که آنان براین آنان دارای انرژی فراوان وتفکرات منطقی، انعطلف پذیر ومنظم هسوووتند ؛ با سوووازماندهی محتوا به گونه

کلی یادگیری زمانی  عمل وادارد و یا به ایجاد تفکر و درگیری ذهنی سوق دهد ، میتوان ازاین ویژگی های آنان سود برد. به طور

شاچی! بنابراین به منظور آگا شد نه منفعل و تما شود که دانش آموز در جریان کالس درگیر و فعال با ضعیت محقق می هی از و

تابهای هداف و همسوووسووازی با موقعیت و شوورای  ایده آل ، نیاز به تحلیل وبررسووی محتوای کفعلی و حرکت درجهت تحقق ا

 درسی احساس می شود.

شووی صووورت گرفته در دهه های اخیرتغییراتی مهم دربرنامه ها، نظام آموزشووی و به تبع آن درتهیه وتنظیم کتاب ها ومواد آموز

انش آموزان در فعالیت های آموزشی بوده است. چرا که تصور می شود داست که این تغییرات برای شرکت دادن دانش آموزان 

جام مصوورف کنندگان بی چون وچرای اصووالحات آموزشووی به حسوواب می آیند. و قطعا انجام تغییرات درکتابهای درسووی وان

 اصالحات درابعاد گوناگون آموزشی تاثیرگذار است.

ی کتاب های ا، تحلیل محتوکتب درسیو محتوا به منظور بهبود محتوای اف یافتن نسبت بین اهداز آنجا که بهترین روش برای 

درسی علوم  کتاب، در این پژوهش  درسی است، ضروری است از این مهم برای تهیه کتاب درسی موثر و اثر بخش استفاده شود.

 است:رد بررسی قرار گرفته مو ت ذیلسواال پاسخ به  ابتدایی با روش ویلیام رومی به منظور سوم

 ست ؟اارائه شده  یروم امیلیفعال بر اساس روش و ی وهی، به ش ییسوم ابتدا ی هیمتن کتاب علوم پا ایسوال اول :آ

 ده است ؟ارائه ش یروم امیلیفعال بر اساس روش و ی وهی، به ش ییسوم ابتدا ی هیکتاب علوم پا ریتصاو ایسوال دوم :آ

ارائه  یروم امیلیفعال بر اساس روش و ی وهی، به ش ییسوم ابتدا ی هیکتاب علوم پا یها تیپرسش ها و فعال ایسوال سوم  :آ

 شده است ؟



 

  

 

 1986در سال  1«تکنیک های پژوهشی در آموزش علوم»نام ه کتاب خود را ب ،ویلیام رومی یکی از صاحب نظران تعلیم و تربیت

است. که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب  2ارائه کرد. روش او چنانکه خود او معتقد است، یک روش تحلیل کمی

 درسی و آزمایشگاهی می پردازد.

ها، ارزیابی عینی  طبقه بندی مقوله ،مراحل اصلی تحلیل محتوا عبارتند از: تعیین هدف، نمونه گیری، رمز گذاری و مقوله بندی

 طبقه ها.

ا محتوای یکه هدف آن بررسی این موضوع است که آیا کتاب و می توان گفت  ،درباره هدف روش تحلیل محتوای ویلیام رومی

ن است که بسنجیم ؟ به عبارت دیگر هدف اییا خیر مورد نظر، دانش آموزان را به طور فعال با آموزش یادگیری درگیر می نماید

 آیا کتاب به شیوه فعالی ارائه و تدوین و تنظیم شده است یا خیر؟

ونه گیری زد و سایر روش های دیگر پژوهش، اگر جامعه آماری وسیع باشد می توان دست به نم درباره نمونه گیری نیز همانند

 کرد . چنانچه جامعه آماری مورد نظر وسعت چندانی نداشته باشد، می توان از تمام جامعه به عنوان نمونه استفاده

دا محتوا را به تحلیل محتوای کتابهای درسی ابتگذاری و مقوله بندی می شود که ویلیام رومی برای محتوا کد ،در مرحله سوم

 د.سواالت تقسیم می کند و سپس برای هر قسمت مقوله هایی را تعریف می کنو  متن کتاب درسی، تصاویر ؛سه قسمت

رمقوله، و در درباره قسمت اول، یعنی متن کتاب درسی، ده مقوله تعریف می کند. در ارتباه با قسمت دوم یعنی تصاویر چها

ر از یک گگذاری می شود. مهم ترین اصل در مقوله بندی این است که تحلیل سواالت چهار مقوله کدیعنی رد قسمت سوم مو

اطالعات محتوا بر  سو بایستی متغیرهایی را که با آن سر و کار دارد به وضوح تعریف نماید و از سوی دیگر باید شاخص هایی که

 .اشندب پژوهش هدف کننده منعکس بایستی ها مقوله دیگر، عبارت به کند. یفرا تعر گیرند می اساس آن در مقوله قرار

قه غیر فعال، طبقه در مرحله چهارم طبقه بندی مقوله ها، ویلیام رومی، مقوله را به سه طبقه تقسیم می نماید، طبقه فعال، طب

 مقوله های خنثی.

است و چون مستلزم فعالیت  کلی با یادگیری و آموزش درگیر، دانش آموز با فعالیت های علمی و بطور فعال در طبقه های -

 فراگیر است و یادگیری فعال را ارائه می دهند به آنها مقوله های فعال گفته می شود.

هایی که روی این مقوله ها  دانش آموز مشغول فعالیت های علمی به معنی واقعی نمی باشد و کتاب ،غیر فعال یدر طبقه ها -

 کتاب های غیر پژوهشی خواهند بود.تاکید نمایند 

د و بنابراین نی ایفا نمی کنمقوله هایی هستند که نقش مهمی در ارزشیابی و تحلیل کمی کتب و متون درس ،خنثیمقوله های  -

 در ارزشیابی می توان از آنها صرف نظر نمود.

ت اوس «علوم وزشآم در پژوهش های تکنیک» کتاب از برگرفته عینا که را رومی ویلیام توس  شده ارائه روش که دارد جا اکنون 

 آورده شود:

 

 متن درس ارزشیابی

  د. یاری نمایانتخاب کرده و عالمت گذ . به طور تصادفی ده صفحه یا صفحات بیشتری از قسمت های گوناگون یک کتاب را1

                                                        
1 Research methods in science education   
2 Analysis Quanti tantve 



 

  

 

در یکی از مقوله های زیر قرار دهید. این جمله یا بیشتر را مطالعه نموده و هر کدام را  25. در هر یک از صفحات انتخابی، 2

 .می شودن و پیشگفتار و یا مقدمه های فصول جمالت شامل عناوین، شرح زیر تصاویر

a) :بیان حقیقت عبارتست از بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که بوسیله فرد دیگری غیر از دانش آموز انجام  بیان حقیقت

 پذیرفته است.

عنصر نیتروژن و اکسیژن به مقدار زیاد و دو ماده مرکب دی اکسید کربن و بخار آب به مقدار کم با هم مخلوه مثال: در هوا دو 

 شده اند.

b) :)منظور از بیان نتایج یا اصول کلی عبارتست از نظرات ارائه شده توس  نویسندگان کتاب  بیان نتایج یا اصول کلی )تعمیم ها

 وعات مختلف.درباره ارتباه بین مفروضات و موض

 .وانید به دستگاه گوارش خود بکنید این است که خود را شاد نگه داریدت می که کمکی بهترین شاید:  مثال

c) :می شود. منظور جمالت یا جمله ای است که برای توصیف و تشریح یک واژه یا اصطالح آورده تعاریف 

خوشایند  عاطفی حالت یک با همراه منتظره، غیر موقعیت یک به ارگانیزم شدید و کلی واکنش یک از عبارتست هیجان: مثال 

 و یا ناخوشایند.

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

 مثال: همه مواد آلی که در بدن موجودات زنده یافت می شوند، دارای کربن هستند، این کربن از کجا می آید؟

e)  که ایجاب می کند دانش آموز برای پاسخ به آنها مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل نماید.سواالتی 

بیشتر  A نیروی ژن AB مثال: چه عاملی انگیزه یا سائق تشنگی را ایجاد می کند؟ و نیز به نظر شما در افراد دارای گروه خونی

 ؟ چرا؟ B   است یا نیروی ژن

f) نتایجی را که خود او بدست آورده بیان نماید. از دانش آموز خواسته شده که 

g) مسائل عنوان شده را حل  از دانش آموز خواسته شده که آزمایشی را انجام داده و نتایج حاصل از آن را تحلیل نماید و یا اینکه

 . کند

 .حلول ساخت((را انجام دهید تا دریابید که چگونه با مواد حل نشدنی در آب می توان یک م 4مثال: )) آزمایش 

h) .سواالتی که به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده و جواب آنها بالفاصله بوسیله نویسنده کتاب در متن نیامده است 

چگونه  صورت، این در برسند، بدن جای همه به که داشت انتظار باید قاعدتا شوند، می منتقل خون همراه به هورمونها چون: مثال 

 شناسایی می کنند؟هدف خود را 



 

  

 

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

 هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد در این مقوله جای می گیرد .

j) .سوالت مربوه به معانی بیان 

جزء  h و g و f و e جزء مقوله های غیر فعال به حساب می آیند و مقوله های d و c و b و a از مقوله های ده گانه فوق، مقوله های

. نقش مهمی در ارزیابی کتاب ندارنداز مقوله های خنثی هستند که  j و i مقوله های فعال قلمداد می گردند. دو مقوله آخر یعنی

نظر کرد. به منظور محاسبه ضریب درگیری دانش آموز  پوشید و صرفو بنابراین می توان از آنها در امر ارزشیابی و تحلیل، چشم 

می توان مجموع مقوله های فعال را بر مجموع مقوله های غیر فعال تقسیم  ،با متن و یا به منظور سنجش سطح فعالیت فراگیر

 نمود:

 مجموع مقوله های فعال تقسیم برمجموع مقوله های غیر فعال =ضریب درگیری دانش آموز با متن

 

 ارزشیابی تصاویر و اشکال

 ( ده شکل را به طور تصادفی انتخاب نمایید.1

 ( هر کدام از این تصاویر را تحلیل نموده و در یکی از مقوله های زیر جای دهید:2

a. ست.تصویری که از آن فق  برای تشریح موضوع خاصی استفاده شده ا 

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 . 

مقوله های خنثی هستند.  d و c مقوله فعال قلمداد می شود و مقوله های bغیر فعال و،  a از مقوله های چهارگانه فوق، مقوله

 :بر مقوله غیر فعال می شود تقسیمبرای محاسبه ضریب درگیری، در اینجا نیز مقوله فعال 

 غیر فعال مقوله فعال تقسیم بر مقوله  =تصویرضریب در گیری دانش آموز با 

 

 ارزشیابی سواالت

 را به طور تصادفی از ده فصل انتخاب نمایید.( ده سوال 1

 :( هر یک از سواالت انتخابی را در یکی از مقوله های زیر جای دهید2

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



 

  

 

b.سوالی که جواب آن را مربوه به نقل تعاریف است ) 

c ل جدید ئآموخته های خود در درس جدید برای نتیجه گیری در مورد مسا( سوالی که برای پاسخ آن به دانش آموز باید از

 استفاده کند.

d.سوالی که در آن از دانش آموز خواسته شده مساله بخصوصی را حل نماید ) 

گیرند. فعال قرار می در زمره مقوله های  d و c در زمره مقوله های غیر فعال و مقوله های b و a مقوله های، در طبقه بندی فوق 

 :پس

 غیر فعال مجموع مقوله های مقوله های فعال تقسیم بر مجموع=  ضریب درگیری دانش آموز با سؤاالت

 

 تفسیر نتایج در روش تحلیل محتوای ویلیام رومی

در نهایت بعد از اینکه ضریب درگیری )شاخص درگیری( دانش آموز با محتوا )متن، تصاویر، پرسش ها( مشخص گردید، نوبت 

تفسیر نتایج فرا می رسد. ضریب درگیری دانش آموز با محتوا عددی است که نشان دهنده میزان فعال بودن محتوا است. دامنه 

این عدد بدست آمده ممکن است از صفر تا بی نهایت باشد، اما به نظر ویلیام رومی زمانی یک کتاب درسی، فعال است که ضریب 

 .5/1› ضریب درگیری ›  4/0باشد:  5/1تا 4/0درگیری )شاخص درگیری ( آن بین 

بیانگر این است که کتاب فق  به ارائه اطالعات علمی می پردازد و از فراگیران می خواهد تا در پی  4/0ضریب درگیری کمتر از 

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

هیچگونه 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  5/1از طرف دیگر ضریب درگیری بزرگتر از  همیشه در پی حفظ و نگهداری و بایگانی مطالب است.

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

هایی مفروضات و اطالعات علمی کافی را در اختیار فراگیران قرار نمی دهد و فق  از دانش آموزان می خواهند تا به گونه  کتاب

ها نیز به صورت غیر فعال ارائه شده است. زیرا فعالیت زیادی می طلبد ای، فعالیتی را انجام دهند. از نظر ویلیام رومی این کتاب

 در حالی که به اطالعات کافی و شرای  فراگیر توجه نمی شود .

بنابراین به عقیده ویلیام رومی کتابی مناسب است و به صورت فعال ارائه شده است که شاخص درگیری دانش آموز با محتوای  

% و 30باشد. به عبارت دیگر هر کتاب که به صورت فعال ارائه می شود باید حداقل  5/1کوچکتر از  و 4/0آن کتاب بزرگتر از 

 % مطالب و موضوعات علمی را ارائه دهد، در غیر اینصورت محتوای کتاب غیر فعال خواهد بود.70حداکثر 

 

 

 روش تحقیق 
اساس روش ویلیام رومی است . جامعه ی پژوهش ، کتاب لیل محتوا بر ن پژوهش توصیفی و روش آن ، روش تحنوع تحقیق در ای

کتاب به عنوان نمونه مورد بررسی و تحلیل از این درس  7جامعه ،  یه ی سوم ابتدایی است. که به علت زیاد بودن نسبیعلوم پا

. واحد مطالعه ، درس گیرد . ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ، تحلیل محتوای مبتنی بر روش ویلیام رومی است  قرار می

مالک تشخیص مقوله های جمله ، پرسش ها و تصاویر است .  های مندرج در کتاب یاد شده میباشد و واحد تجزیه و تحلیل ،

 محاسبه ی ضریب درگیری می توان به این مهم دست یافت. لذا اکه بتقسیم بندی ویلیام رومی است براساس فعال و غیر فعال 

باشد کتاب غیرفعال  4/0باشد محتوای کتاب فعال و در صورتی که ضریب درگیری کمتر از  5/1تا  4/0ین ضریب درگیری ماب اگر



 

  

 

اگر فراسوی این صد به ارائه مطالب بپردازد . همچنین در 70درصد و حداکثر  30است . در این صورت کتاب درسی باید حداقل 

و حقایق  درصد کتاب شامل اطالعات 30تر از زیرا در صورتی که کممحدوده ، اطالعات ارائه شود محتوای کتاب غیرفعال است . 

ی درک و پاسخ به آنها دارا نیست باشد ، کتاب سرتا سر به سوال ها و مسائل توجه دارد  که دانش آموز خمیر مایه ی اولیه را برا

ل و انباشت ذهنی اطالعات تکیه دارد و چنین محتوایی فق  بر انتقا مطالب حقایق و اطالعات باشد؛ درصد  70اگر بیشتر از  ،و 

 (1379نمیتوان آن را محتوایی فعال نامید .) کاکاوند، 
  یافته ها

؛ ارائه شده که در بخش مقوله ها آماری جدول داده هایح شده و سپس مطر در ابتدا هریک از سوالهای پژوهشدر این بخش، 

محاسبه ی ضریب  تعیین فراوانی و درصد فراوانی طبقه های فعال،غیر فعال و خنثی با بر اساس روش ویلیام رومی و با بعدی

هم چنین نمودار دایره ای مربوه به هر بخش  ، پاسخی درست بیان می شود.پژوهش  سواالتدر خصوص هر یک از  درگیری، 

 باعث شده است که نتایج حاصل به روشنی و بهتر دیده شوند.

 

 کتاب علوم پایه ی سوم ابتدایی ، به شیوه ی فعال بر اساس روش ویلیام رومی ارائه شده است ؟سوال اول :آیا متن 

 
 متن کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی حاصل از مقوله ی : داده های آماری1-1جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان فعالیت  مقوله ها مولفه ها

 فراگیر

فراوانی و 

 درصد فراوانی

۱
ی

ب درس
ن کتا

.مت
 

.a20 فراوانی غیر فعال بیان حقیقت 

 %24 درصد فراوانی

.b12 فراوانی غیر فعال بیان نتایج یا اصول کلی 

 %14 درصد فراوانی

.c10 فراوانی غیر فعال تعاریف 

 %12 درصد فراوانی

.d6 فراوانی غیر فعال سواالت در متن و دادن پاسخ بالفاصله توس  مولف 

 %7 درصد فراوانی

.e  سؤاالت زمینه ساز برای تجزیه و تحلیل مفروضات توس

 آموزدانش

 7 فراوانی فعال

 %8 درصد فراوانی

.f5 فراوانی فعال آموز و ثبت آندرخواست نتیجه گیری از دانش 

 %6 درصد فراوانی

.g6 فراوانی فعال آموز و ثبت نتیجهانجام آزمایش توس  دانش 

 %7 درصد فراوانی

.h7 فراوانی فعال الت با هدف جلب توجه و بدون پاسخاسؤ 

 %8 درصد فراوانی

.i10 فراوانی خنثی گیردموردی که در هیچ کدام از مقوله های فوق جا نمی 

 %11 درصد فراوانی

j .0 فراوانی خنثی سؤاالت مربوه به معانی بیان 

 %0 درصد فراوانی



 

  

 

در سه طبقه ی فعال،غیر فعال و خنثی دسته بندی  1-1به ما نشان می دهد که داده های بدست آمده از جدول نیز(2-1جدول )

آنچه از فرمول  اساس شده اند. بر

رومی گفته شد؛  روش ویلیام 

ضریب درگیری  با محاسبه ی 

مقوله متن در  برای  52/0

ضریب با توجه  این  میابیم که

ه توس  شد بازه ی تعیین به 

و متناسب با  مناسب و خوب میباشد. بنابراین متن کتاب  فعال بوده 4/0و  5/1صل به دلیل قرار داشتن در حد فاویلیام رومی 

 .  ردن دانش آموزان در یادگیری میشود در پیش گرفته استدرس علوم ، شیوه ی  پویا و فعالی را ، که موجب درگیر ک

   
 

 آماری حاصل از مقوله متن کتاب علوم پایه سوم ابتدایی:طبقه بندی داده های 1-2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه ی شاخص درگیری متن کتاب علوم تجربی پایه سوم :
 فعال

غیر فعال
=

۲۵ 

۴۸
=  = ضریب درگیری۰/۵۲

  

 

 

 مقوله متن 

 خنثی غیر فعال فعال میزان فعالیت فراگیر

 ۱۰ ۴۸ ۲۵ فراوانی

 ٪۱۲ ٪۵۷ ٪۳۰ درصد فراوانی

نمودار دایره ای

فعال غیرفعال خنثی



 

  

 

 : نمودار دایره ای مربوط به مقوله متن کتاب علوم پایه سوم ابتدایی1-1نمودار

 

 

 

 

 

 

 ارائه شده است ؟ یروم امیلیفعال بر اساس روش و ی وهی، به ش ییسوم ابتدا ی هیکتاب علوم پا ریتصاو ایآسوال دوم:

 

 سوم ابتدایی: داده های آماری حاصل از مقوله ی تصاویر کتاب علوم تجربی پایه 2-1لجدو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در سه طبقه ی فعال،غیر فعال و خنثی دسته بندی  2-1جدولبه ما نشان می دهد که داده های بدست آمده از  نیز(2-2جدول )

در میابیم  برای مقوله تصویر 77/0با محاسبه ی ضریب درگیریاساس آنچه از فرمول روش ویلیام رومی گفته شد؛ شده اند. بر

مناسب و خوب  4/0و  5/1صل به دلیل قرار داشتن در حد فام رومی بازه ی تعیین شده توس  ویلیااین ضریب با توجه به  که

ردن دانش و متناسب با درس علوم ، شیوه ی  پویا و فعالی را ، که موجب درگیر ک میباشد. بنابراین تصاویر کتاب  فعال بوده

 .    آموزان در یادگیری میشود در پیش گرفته اند

 

 ل از مقوله تصاویر کتاب علوم پایه سوم ابتدایی: طبقه بندی داده های آماری حاص2-2جدول

میزان فعالیت  مقوله ها مولفه ها

 فراگیر

فراوانی و 

 درصد فراوانی

2
ی

ب درس
صاویر کتا

.ت
 

.a 35 فراوانی غیر فعال تصاویر با هدف تشریح موضوع 

 %52 درصد فراوانی

b .  درخواست انجام فعالیت یا آزمایش با استفاده از تصاویر توس

 آموزدانش

 27 فراوانی فعال

 %40 درصد فراوانی

.c3 فراوانی خنثی تصاویر مربوه به تشریح شیوه جمع آوری وسایل یک آزمایش 

 %4 درصد فراوانی

.d2 فراوانی خنثی تصاویری که در هیچ یک از مقوله های فوق نگنجد 

 %3 درصد فراوانی



 

  

 

 

 

 

 

 

    ر کتاب علوم سوم ابتدایی:محاسبه ی شاخص درگیری در خصوص تصاوی

     
 فعال

غیر فعال
=

۲۷ 

۳۵
=  = ضریب درگیری ۰/۷۷

 

 

: 2-1نمودار یرهنمودار دا

مربوط به  یا یرمقوله تصاو

سوم  یهپا کتاب علوم 

  ییابتدا

 

 

ارائه  یروم امیلیفعال بر اساس روش و ی وهی، به ش ییسوم ابتدا ی هیکتاب علوم پا یها تیپرسش ها و فعال ایسوال سوم  :آ

 شده است ؟

 فعالیت های کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی: داده های آماری حاصل از مقوله ی پرسش ها و 3-1جدول

 مقوله تصاویر 

 خنثی غیر فعال فعال میزان فعالیت فراگیر

 5 35 27 فراوانی

 %7 %52 %40 درصد فراوانی

میزان فعالیت  مقوله ها مولفه ها

 فراگیر

فراوانی و 

 درصد فراوانی

ب تکی هاش سرپ.3
ا

 6 فراوانی غیر فعال سؤاالتی که پاسخ آن مستقیم در کتاب آمده a. یسدر

نمودار دایره ای

فعال غیر فعال خنثی



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

غیر فعال دسته بندی شده ال و ی فعهاطبقه  در 3-1جدولبه ما نشان می دهد که داده های بدست آمده از  نیز(2-3جدول )

ضریب  و فعالیت های کتاب علوم سوم ابتدایی؛ رابطه با پرسش ها دراساس آنچه از فرمول روش ویلیام رومی گفته شد؛ اند. بر

یعنی کتاب بدون در نظر گرفتن اطالعات دانش .بسیار بزرگ تر است  5/1ریب از این ضباشد که  می 5درگیری در این کتاب 

یک فعالیت و ارائه اطالعات فراوان را طلبیده است . با توجه انجامِ  فراگیرآموز و بدون دادن دانش کافی به وی برای هر سوال ، از 

تالیف قرار گرفته و متناسب با قابلیت های فردی دانش  این کتاب از نظر پرسش مناسب نیست و باید مجددا مورد ،به این موضوع

 آموزان  از لحاظ میزان اطالعات در این سن تصحیح گردد .

 
 : طبقه بندی داده های آماری حاصل از مقوله پرسش ها و فعالیت های کتاب علوم پایه سوم ابتدایی3-2جدول

 

 

 

 

 

 
 درگیری در خصوص پرسش ها :    محاسبه ی شاخص 

 
 فعال

غیر فعال
=

۳۵ 

۷
=  = ضریب درگیری۵

 

 %14 درصد فراوانی

b .1 فراوانی غیرفعال سؤالی که پاسخ آن مربوه به نقل تعاریف است 

 %2 درصد فراوانی

.c سؤالی که پاسخ دهی به آن منوه به نتیجه گیری از درس

 جدید باشد.

 17 فراوانی فعال

 %40 درصد فراوانی

.d  سؤالی که از فراگیر خواسته تا مساله را به شیوه خاصی حل

 نماید.

 18 فراوانی فعال

 %43 درصد فراوانی

 مقوله پرسش ها و فعالیت ها 

 غیر فعال فعال میزان فعالیت فراگیر

 7 35 فراوانی

 %17 %83 درصد فراوانی



 

  

 

 

 : نمودار دایره ای مربوط به مقوله پرسش ها و فعالیت های کتاب علوم پایه سوم ابتدایی 3-1نمودار

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه
از آنجا که یادگیری به فرایند ایجاد تعییر نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است، گفته میشود، بنابراین 

تجربه و ایجاد تغییر در رفتار جزء مهمی در یادگیری به حساب می آید پس بهتر است یادگیری  به صورت معنادار حاصل شود. 

اطالق میشود که دانش آموز بتواند مطالب قبلی را که آموخته است به مطالب جدید پیوند دهد. یادگیری معنادار به یادگیری 

که در ذیل آن را تعریف میکنیم: را در ضمن یادگیری درگیر میکند ،روش یادگیری اکتشافی از روش هایی است که دانش آموزان 

اصول اساسی موضوع مورد یادگیری را کشف کنند. جروم برونر  در یادگیری اکتشافی ، یادگیرندگان به تنهایی فعالیت میکنند تا

( یکی از مدافعان اصلی یادگیری اکتشافی ، میگوید معلم نباید تنها با روش مستقیم به انتقال دانش و معلومات 1966،1960)

رتباه فعال خود با موضوع سنده کند بلکه باید کالس را به گونه ای سازمان دهد که یادگیرندگان از طریق اببه یادگیرندگان 

درسی، یاد بگیرند ، یعنی باید آنان را تشویق و تحریک کند تا به تجربه و آزمایش دست بزنند و از این راه دانش علمی را برای 

 (1393)سیف،خود کشف نمایند . 

زندگی انسان ها دارند .  یادگیری نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها دارد خصوصا یادگیری مسائلی که جنبه ی کاربردی در

درس علوم یکی از دروسی است که باید به شیوه ی اکتشافی و کاوشگری آموزش داده شود تا یادگیری به شیوه ی معنادار حاصل 

شود و دانش آموز بتواند مباحثی را که خودش به شیوه ی عملی و با کسب تجربه فرا گرفته است به مباحث و مطالب جدید در 

عد ند دهد ، با این امر از یادگیری طوطی وار دانش آموزان که صرفا در حیطه ی کسب دانش بدون در نظر گرفتن بُاین درس پیو

 درس از کل جامعه  7مونه ی آماری شود .در تحقیقی که انجام شد با توجه به ن نیز جلوگیری می، عملی و کاربردی مطالب است 

آماری ،با استفاده از روش ویلیام رومی، کتاب علوم پایه ی سوم ابتدایی تا سطح نسبتا خوبی شرای  الزم را برای این نوع یادگیری 

، یک متن نسبتا فعال و پویا ارائه داده است که دانش  52/0فراهم آورده است ، در خصوص  محتوای متن با شاخص درگیری  

 4/0و  5/1است ،  در حد فاصل  77/0میکند ، در حوزه ی تصاویر ، که شاخص درگیری آنها   آموزان را در یادگیری درگیر

میباشند ، که  کامال فعال  و پویا ارائه شده اند  و زمینه ی کنجکاوی  را در دانش آموزان فراهم می آورد ، لکن کمی بهتر است 

نمودار دایره ای

فعال غیر فعال



 

  

 

میباشد که با باالترین میزان  5پرسش ها ضریب درگیری  جذابیت بیشتری به کار برده شود. در خصوص ؛در انتخاب تصاویر

 ،تفاوت چشمگیری دارد. کتاب در حوزه ی فعالیت ها بدون در اختیار قرار دادن دانش و اطالعات کافی 5/1ضریب درگیری یعنی 

 این مسائل را ندارد. ای حل تمامیبه صورتی که دانش آموز خمیر مایه ی الزم بر فعالیت های زیادی را طلبیده است ؛مطالب و 

ب مناسب است اما فراتر از آن موجب خستگی ذهنی دانش آموز، دلزدگی و بی رغبتی یت ها تا حد نصاپویا و فعال بودن فعال

میشود . لذا در طراحی مجدد پرسش ها باید اقدام و کتابی مناسب از تمامی جوانب برای این پایه تالیف گردد. در نهایت به این 

یم که محتوای برنامه درسی می بایست به گونه ای طراحی و ارائه شود که دانش آموزان را نسبت به یادگیری رس نکته می

 برانگیزد و زمینه اکتشاف و پژوهش و عمل فعاالنه  آنان را فراهم سازد.

 

 در این خصوص نیز، پیشنهاداتی ارائه می دهیم:

ن با توجه به ضعف و شاخص اخص درگیری خوب ارائه شده است لک. متن کتاب علوم پایه ی سوم ابتدایی با توجه به ش1

اطالعات و  ،یت ها و پرسش هایی که به دانش آموز داده میشودلابهتر است متن کتاب در راستای فع در پرسش ها 5درگیری

رغبت دانش آموزان   دانش  بیشتری را در زمینه ی این فعالیت ها در اختیار دانش آموزان قرار داده تا موجب سردرگمی و عدم

 به فعالیت ها و پرسشها نشود . 

اما   .فعالی ارائه شده است و موجب درگیری دانش آموزان در یادگیری میشود . تصاویر کتاب  از نظر محتوا در سطح خوب و2 

اب تر و با رنگ کمی جذ ،نکته ای که بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد رنگ و شمای ظاهری تصاویر است . بهتر است تصاویر

 نسبت به سایرین بیشتر در ؛بندی شادتر با توجه به سن دانش آموزان ارائه شوند . تصاویری که موجب جلب توجه بیشتر بشوند

 القه ی دانش آموزان به درس مذکور میشوند. ذهن باقی میمانند و موجب ایجاد ع

استن فعالیت بیش از اندازه از دانش آموز بدون دادن اطالعات . تعداد فعالیت ها و پرسش های کتاب بسیار زیاد میباشد . خو3

کافی باعث دلزدگی دانش آموزان میشود لذا همانطور که قبال اشاره شد بهتر است از میزان حجم فعالیت ها کاسته شود ، بیشتر 

نیاز به وقت و هزینه ی کمتری  فعالیت هایی متناسب با سطح دانش آموزان ارائه شود ، فعالیت هایی که دارای جذابیت هستند و

و در آخر اینکه ضمن ارائه هر فعالیت مقداری دانش قبلی در متن در راستای هر فعالیت  .ارائه شوند ،برای دانش آموزان دارند

 گنجانده شود .

.  بهتر است تحقیقاتی کلی و جامع تر توس  سایر محققین  و افراد صاحب نظر در این عرصه در رابطه با محتوای این کتاب 4

ضعف ، یک صورت گیرد و از تمامی جوانب مورد نقد و تحلیل و بررسی قرار گیرد تا در انتها با تقویت نقاه مثبت و رفع نقاه 

 و تدوین گردد.ناسب تهیه کتاب با محتوای کامال م
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