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 : دهیچک
 هفتم پايه علوم كتاب محتواي كه است آن درصدد پژوهش اين

 خالقیت پلسک روش به را1394سال ،

 در فعال ارائه شیوه از استفاده میزان تا ، نمايد تحلیل

 تعیین را هفتم پايه تجربي علوم كتاب تالیف و تدوين

 تصادفي گیري نمونه پروژه، اين در گیري نمونه روش .كند

 و تجزيه تکنیک با محتوا تحلیل پژوهش، روش .است ساده

 كیفي هاي تکنیک به كه باشد مي درسي كتب كمي تحلیل

 بهخالقیت پلسک  تکنیک از پژوهش اين در .است نزديکتر

 .است شده استفاده اطالعات آوري جمع ابزار عنوان

 ،تصاوير ، متون؛  درگیري ضريب محاسبه با پژوهش اين در

 و بودنغیرخالق  و خالقنظر از را درسي كتاب وجداول سواالت

 علمي مطالب ارائه به صرفا فوق موارد از هريک در اينکه

 كردن حفظ پي در خواهد مي فراگیر از يا و پردازد مي

 و تجزيه و فعالیت به را فراگیران يا باشد فوق مطالب

و همچنین با محاسبه فراوانی درصد های    دارد مي وا تحلیل

مقوله ؛آمادگی،تخیل،توسعه و عمل در خالقیت پلسک نتیجه  4

 را می سنجد.

 

 محتوا تحلیل ، هفتم پايه علوم ، درسي كتاب : یدیکل لماتک

 گیري در ضريب ، خالقیت پلسک روش ،

 

 

 

 

 

 

 

ارشد مديريت آموزشی،دانشگاه پیام دانشجوی کارشناسی -1

 نور ارومیه

انشیار ومديرگروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور د-2

 ارومیه

 



 مقدمه:
 يکديگر با مدرن پست و مدرنیته ديدگاه از علوم آموزش ی برنامه

 .دارد یاساس یها تفاوت

 به توجه ،یدرس یها برنامه ی زمینه در مهم یها تفاوت از یيک

 ديدگاه در .است متفاوت عمدتا   عاليق

 درس یمحتوا عالقه، اين براساس و است مهم یفن ی عالقه مدرنیته،

 ها مهارت از یا مجموعه یيعن

 مشاهده مانند یهاي مهارت .شوند یم یسازمانده یبنیاد معلومات و

 یبررس و کردن یبین پیش کردن،

 یدرس ی برنامه طراحان که است یموارد جمله از متعدد یها فرضیه

 اين از .دارند توجه آن به علوم

 یرفتارها ها ، مهارت کسب از پس کودکان رود، یم انتظار ديدگاه

 یها کنش یيعن انتظار، مورد

 به مدرنیته ديدگاه .دهند بروز را مشهود نتايج به معطوف یعقالن

 روش و یمفهوم ساختار ،یفن ی عالقه

 و یکاربرد علم يک به پیشاپیش را آن و دهد یم جهت یتجرب علوم

 ديدگاه در .کند یم تبديل محدود

 .گیرد یم قرار کار دستور در یارتباط ی عالقه به توجه مدرن پست

 میان روابط از یا مجموعه علوم، درس یمحتوا ،یارتباط ديدگاه از

 و فهم به روابط، اين درک با توانند یم که کودکان است ها موقعیت

 .شوند نائل ها ارزش و ها دانش عمیق دريافت

 در که دهد یم نشان اخیر یها سال فراوان تحقیقات و مطالعات

 درس یمحتواي ساختار ما کشور از جمله جهان یکشورها از یبسیار

 یفن ی عالقه پرورش بر و تکیه مدرنیته ديدگاه براساس یتجرب علوم

است  شده غفلت یارتباط ی عالقه از و شده یده سازمان

 (1382.)جهانی،

 مربیان، علوم، درس در یارتباط ی عالقه بردن حاشیه به يا و حذف

 یطور به .است کرده مواجه یجد یها با چالش را کودکان و طراحان

 آموزش علوم یها برنامه اند، کرده ابراز محققان از یبعض که

 را خالقیت و یآفرينندگ ،یگر کاوش ،یعلم ی روحیه است نتوانسته

 (.۱۳۸4 پرويزيان،) دهد  پرورش آموزان دانش در
 

 مبانی نظری پیشینه پژوهش
 اهمیت و ضرورت و مفهوم تحلیل محتوا

تحلیل محتوا يک شیوه پژوهشی جهت مطالعه و بررسی دقیق 

ارتباطات انسانی است که همواره در جريان زندگی روزمره 

وجود دارد.اين روش تحقیق بر اساس داده های موجود به 

پردازد تا  از پیش تعیین شده میتحلیل اطالعات و پیام های 

عناصر اصلی يک پیام را به صورت کمی و مقداری بیان کند و 

 



میزان يک ويژگی و صفت مشخص و تعريف شده را در پیام خاصی 

 نشان دهد.

محقق در اين روش به بررسی منظم و عینی يک پیام رسمی و 

پردازد تا ويژگی های اصلی آن را درک کند. به  مکتوب می

به صورت  منطور ابتدا پیامی را که انتخاب کرده است همین

گذاری و طبقه بندی میکند و سپس به تجزيه و تحلیل منطم کد

کمی آن می پردازد.اين شیوه از بررسی در تحلیل هرنوع 

 پیامی به کار گرفته می شود.

به طور کلی تحلیل محنوا شیوه ايی از پژوهش است که در 

بیان کمی ،منظم و عینی محتوای اين شیوه محقق به تشريح و 

 آشکار پیام میپردازد.

کتاب درسی مرجع رسمی مورد استناد برای تعیین محتوا و 

برنامه آموزشی بوده و راهنمای عمل برای کلیه کارگزاران 

 (8،ص2007آموزش و پرورش است.)آون،

همچنین کتاب درسی يکی از عناصر سیستم آموزشی است که به 

رجع يادگیری از طريق ارايه اثر بخش عنوان يک منبع و م

محتوای آموزشی موجب انسجام و هدايت عوامل آموزشی و 

 گردد. تسهیل جريان ياددهی يادگیری می

بنابراين در امر تحلیل محتوا کتاب درسی اهمیت و ضرورت 

 خاص خود را دارد.

 

 همیت و ضرورت آموزش علوم تجربیا

 نوع كه باشد جهت اين از شايد تجربي علوم ارزش و اهمیت

 نشان خود پیرامون جهان به را انسان نگاه

  . كند مي مشخص را او زندگي شیوه و مي دهد

 دهد انتقال آموزان دانش به تواند مي علوم درس آنچه

 میزان به آن يادگیري و است نگرش و مهارت دانش،

 تدريس نحوه و آموزان دانش علمي فعالیت به وابسته زيادي

 هاي روش بر تکیه با توانند مي معلمان .است

 ساده آموزان دانش براي را درس اين سن با متناسب و جديد

 .كنند جذاب و

 اطراف محیط با كه است خاطر اين به درس اين اهمیت

 روال در اگر كودكان و دارد مستقیم ارتباط كودكان

 و جاندار موجودات از توانند مي گیرند قرار آموزش صحیح

 كسب را علوم تجربي به مربوط تجربیات خود اطراف جان بي

 كودكان اطراف محیط شناخت به شاياني كمک درس اين .كنند

 و كنجکاوي و كند مي

 .دهد مي پرورش را آنها خالقیت

 محاسبات و نوشتن و خواندن مانند تجربي در نهايت علوم

آينده  تواند مي آن تقويت و دارد اهمیت دروس میان در

 .دهد قرار تاثیر تحت را آموزان دانش تحصیلي

 

 



 پژوهشروش 
 

آماری محدوده فرضی است که که کلیه افراد،آحاد و  جامعه

وقايع و نمونه هايی را که تحت پوشش عنوان تحقیق قرار می 

گیرند،شامل می شود و حدود تعمیم پذيری يافته های پژوهش 

 را تعیین می کند.

يک محتوای واحد جامعه آماری در تحلیل محتوا می تواند 

همچون يک کتاب درسی ،يک شماره از مجله چاپ شده و... ويا 

مجموعه ايی از محتوا های گوناگون همچون کتاب های درسی 

يک پايه تحصیلی يا اشعار ذکر شده در کلیه کتاب های درسی 

 يک مقطع تحصیلی و... باشد.

بخشی از جامعه تحقیق است که حجم و چگونگی انتخاب  نمونه

بر اساس اصول ويژه و با رعايت نکات علمی و تخصصی  آن

صورت می گیرد. به اين ترتیب برای تعیین حجم نمونه ابتدا 

تعداد اعضا يا آحاد جامعه )مثال تعداد صفحات کتاب،تعداد 

پیام های خبری(مشخص و سپس بر اساس فرمول های مربوطه 

از برآورد می گردد. به منظور تعیین روش نمونه گیری نیز 

انواع روش های نمونه گیری تصادفی ساده  سیستماتیک،سهمیه 

ايی و خوشه ايی همانند ساير پژوهش ها در حوزه علوم 

 انسانی استفاده می شود.

 مطالعات درسي متون محتواي كیفي تحلیل ي زمینه در

 مختلفي روشهاي و است شده انجام اي گسترده

 به توان مي ها روش اين جمله از ، است شده گرفته به کار

 پژوهش در .كرد اشاره خالقیت پلسک درسي متون تحلیل روش

 علوم كتاب محتواي تحلیل براي خالقیت پلسک روش از فوق

 .شده است استفاده هفتم ي پايه تجربي

 روش خالقیت پلسک

روش خالقیت پلسک در واقع روش ويلیام رومی به عالوه تحلیل 

؛آمادگی،تخیل،توسعه و عمل می مقوله 4فراوانی درصد های 

 باشد.بدين شرح که:

رومی معتقد است که محتوای کتاب های درسی )به ويژه در 

دروسی مانند علوم(بايد موضوعات را به شیوه اکتشافی مطرح 

نمايند.زيرا يادگیری حقیقی نتیجه فعالیت يادگیرنده است. 

یزه محتوای فعال با ارايه سواالت،تصاوير،مثال ها و... انگ

يادگیری را در خواننده ايجاد می کند.چنین محتوايی به 

صورت مسیله مطرح می شود تا فراگیر برای پاسخگويی به آن 

طرحی را مد نظر بگیرد،اطالعات جمع آوری کند و پس از 

آزمايش و نتیجه گیری بتواند آن را تعمیم دهد.به همین 

العات لحاظ بهتر است که محتوای کتاب های درسی ،حداقل اط

 را ارايه دهند.

رومی کتابی را دارای محتوای فعال و مناسب می داند که -

% آن به ارايه مطالب و موضوعات علمی  30-70بین 

بپردازد.در غیر اين صورت محتوای غیر فعال است.در 



% اطالعات و حقايق علمی ارايه شود  30محتوايی که کمتر از 

برای پاسخ دهی و  ،فراگیر از دانش مقدماتی و اولیه الزم

%  70درک به سواالت کتاب برخوردار نیست و چنانچه بیش از 

مطالب کتاب به ارايه حقايق و دانش تازه بپردازد، صرفا 

محتوا به انتقال و انباشت ذهن تاکید دارد و ديگر 

 محتوايی فعال نخواهد بود.

=مجموع  شاخص درگیري( درگیري ضريب اينکه از بعد نهايت در

 دانش)ای فعال تقسیم بر مجموع مقوله های غیرفعالمقوله ه

 ،نوبت گرديد مشخص )ها متن،تصاوير،پرسش( محتوا با آموز

 با آموز دانش ضريب درگیري. رسد مي فرا نتايج تفسیر

 محتوا بودن فعال میزان دهنده نشان كه است عددي محتوا

 بي تا صفر از است ممکن بدست آمده عدد اين دامنه. است

 درسي كتاب يک زماني رومي ويلیام به نظر اما باشد نهايت

ضريب  باشد.1/5 تا4/0 بین درگیري که ضريب است فعال

 نشانگر اين است که به ارايه اطالعات 4/0درگیری کمتر از 

 نقش آموز دانش و هستند حفظيمطالب   و پردازد مي علمي

 ي دهنده نشان5/1درگیري بیشتر از  ضريب اما ندارد فعالي

 ولی پردازند مي فعالیت بهان  آموز دانش كه است اين

 بايست مي درسي محتواي برنامه نتیجه در هستند غیرفعال

 نسبت را آموزان دانش كه شود ارائه و طراحي اي گونه به

 عمل و پژوهش و اكتشاف زمینه و  برانگیزد يادگیري به

 .سازد فراهم را فعاالنه

 

 

 

 مدل و فرضیات پژوهش
 

 .سواالت و مدل پژوهش به شرح زير است 

 

 آيا بین متن و تصاوير کتاب تناسب الزم وجود دارد؟:1سوال

 

صاوير تا چه اندازه و سايز کتاب ،نوشته ها و ت:2سوال

ژگی های سنی فراگیران طراحی شده اندازه با توجه به وي

 است؟

 

 فعال صورت به هفتم ي پايه تجربي علوم كتاب آيا:3سوال

 است؟ شده ارائه

 

 دانش هفتم ي پايه تجربي علوم كتاب متن در :آيا4سوال

 درسي مطالب كردن ،حفظ صرفا هدف آموزان

 باشد؟ مي شده ارائه

 صورت به هفتم پايه تجربي علوم كتاب تصاوير :آيا5سوا

 اند؟ شده ارائه فعال



 

 صورت به پايه هفتم تجربي علوم كتاب سواالت :آيا6سوال

 اند؟ شده مطرح فعال

 

جداول کتاب علوم تجربی پايه هفتم به صورت  آيا:7سوال

 فعال ارائه شده اند؟

 به توجه با یتجرب علوم یها کتاب یمحتوا اندازه چه تا :8سوال

 خالق یفکر یها فعالیت درگیر را آموزان دانش پلسک، خالقیت یالگو

 کند؟ یم

 

 یتجرب علوم درس با متناسب خالقیت آموزش یپیشنهاد یالگو :9سوال

 است؟ یهاي یويژگ چه یدارا و چیست

 مدل چهار مرحله ایی خالقیت پلسک

 ت عبار آن مراحل که کند یم پیشنهادمرحله ايی را  4پلسک مدل 

  عمل :د توسعه :ج  تخیل :ب یآمادگ :الف :از اند

 :است ذيل شرح به مرحله چهار اين

 توجه پلسک نظر به :موجود وضع به نسبت عمیق توجه یا یآمادگ .۱

 به فرد بصیرت، حالت در .است اطالعات و دانش از فراتر یچیز عمیق

 ها آن و کند یم تحلیل را روابط نگرد، یم را موقعیت خاص یا گونه

 طور به روابط درک .کند یم تجسم سیستم يا ساختار يک صورت به را

 .کند یم مشکالت و کمبودها ها، یکاست متوجه را فرد عمیق،

 عبور یها راه ی درباره تفکر مرحله، اين :عمیق تصورات یا تخیل .۲

 تصورات حالت اين در .است یفعل موقعیت از گريز و موجود وضع از

 قالب در مشاهدات و گردد یم ارائه نو یها حل راه با همراه جديد

 گردد یم بیان ها فرضیه

 شور انگیزه، به فعالیت ی ادامه یبرا :انگیزه داشتن یا توسعه.3

 ارتقا .است نیاز عاليق ی توسعه یبرا الزم ی پشتوانه و هیجان و

 میان روابط ی توسعه ها، فرضیه یبررس ها، فعالیت سطح به بخشیدن

 روحیه و یسازگار تحمل، قدرت با ها آن زدن پیوند و ها فرضیه

 ی ادامه یبرا را خالق افراد ی انگیزه تواند یم ،یاجتماع یمدار

 .دهد افزايش کار

 و خود شده تأيید یها فرضیه توانند یم خالق افراد :عمل یا اجرا ۴

 یانگیزش ی پشتوانه با را ديگران

  شده پذيرفته یها فرضیه یاجرا .کنند تبديل عمل به الزم،

 اين در .سازد مؤثر را خالقیت یاجتماع و یروان یفضاها تواندیم

 سطح تفکر و شودیم آمیخته هم در خالق تفکر و یانتقاد تفکر مرحله،

 .گیردیم شکل باال

 

 سؤال اين ،یآمادگ یيعن پلسک خالقیت آموزش یالگو اول ی مرحله در

 مشاهده، قدرت افزايش با توان یم چگونه که شود یم مطرح یاساس

 هدايت خالقیت یبرا یآمادگ آوردن دست به کلید .بود خالق بیشتر



 توجه جلب :از اند ت عبار که شود یم خالصه یذهن فعالیت پنج در شده،

 و مفاهیم استخراج هدفمندانه، ی مشاهده کردن، توقف کردن،

 یها فعالیت در .یبعد یها ه استفاد یبرا اطالعات کردن ذخیره

 یم مشاهده هدفمندانه، و کرده درنگ گاه کردن، مالحظه و درنگ

 ذخیره کاوشگرانه، فعالیت اين هدف که آوريم یم خاطر به و کنیم

 دقیقا ، اين و است یبعد یها استفاده یبرا ذهن در مفاهیم کردن

 هدايت خالقیت ی چرخه یساز آماده ی مرحله در ها فعالیت هدف همان

 و یتحلیل تفکر از یترکیب ،یساز آماده که جا آن از .است شده

 .شود یم منجر تخیل ی مرحله به یطبیع طور به روند اين است، یتخیل
 
 تخیل ی مرحله پردازيم یم تخیل به خالقیت، چرخه دوم ی مرحله در

 خالقیت ی چرخه مرکز در

 یذهن تحرک و گريز اصول از مرحله، اين در دارد قرار شده هدايت

 تخیالت .کنیم یم استفاده بیشتر

 یجار تفکرات ی محدوده از گريز یبرا یانگیز شگفت یتواناي یدارا

 یصورت در ها انسان .باشند یم

 کار انجام یها روش و جديد قوانین جديد، جهان تصورکردن به قادر

 شرايط بتوانند که هستند جديد

 و نمايند فراهم یکنون یها یروزمرگ از خود افکار فرار یبرا را

 سمت به ،یذهن تحرک یکارگیر به با

 .کنند حرکت تازه ارتباطات و اتصاالت
 

 یم عمل و توسعه شده، هدايت خالقیت چرخه در چهارم و سوم مراحل

 توسعه شوند، تشبیه ذهن و قلب به تخیل و یآمادگ مراحل اگر .باشد

 بر عمل و توسعه مراحل در .هستند پاها و ها دست ی مثابه به عمل و

 یيعن شود یم تأکید متفاوت حرکت یا اندازه تا و توجه اصول یرو

 قضاوت از عالوه به .کنیم یم توجه عمل یسو به حرکت و جزئیات به

 یتدريج یانتقاد تفکر يک ديگر عبارت به .کنیم یم پرهیز عجوالنه

 به خالق یها ايده که یزمان تا چرخه، اين در .بريم یم کار به را

 یمعن آن به اين البته .ندارند یزياد ارزش نشوند، تبديل عمل

 افکار از یتعداد بلکه .شوند اجرا بايد خالق افکار یتمام که نیست

 ها آن ی بقیه و انتخاب دارند، یبیشتر موفقیت احتمال که خالق

 بسط به نیاز یانتخاب ی ايده هر .شوند یم ذخیره ديگر یزمان یبرا

 آن درمورد یتر دقیق جزئیات بايد یيعن دارد یبیشتر گسترش و

 .گردد ارائه

 کامل یارزشیاب با شوند انجام توسعه ی مرحله در که یهاي فعالیت

 (.1944، نولین) شوند یم

 

 یافته های پژوهش

 نتایج تحلیل های عاملی 



 محتوا لیتحل یها امگ

 خالقیت پلسک 

ابتدا کتاب را به چهار بخش ؛متن،سوال،تصوير و جدول  .1

 تقسیم بندی می کنیم.

سپس واحد های فعال و غیر فعال را با استفاده از تکنیک  .2

 ويلیام رومی تعیین می کنیم.

 پس از آن ضريب درگیری را مشخص می کنیم. .3

 واحد های فعال را در طبقات خالقیت پلسک قرار می دهیم. .4

مقوله خالقیت پلسک )آمادگی،تخیل،توسعه و  4طبقات را در  .5

 عمل ( قرار می دهیم.

مقوله محاسبه می  4و در نهايت فراوانی درصد را برای  .6

 کنیم. 

 

 زیر مقوله های آمادگی: .1

يادگیرنده را مضامینی که کنجکاوی و حساسیت  جلب توجه:

 نسبت به پديده يا مشکل بر می انگیزد.

موضوعاتی که يادگیرنده را مجبور به دقت  مشاهده هدفمند:

 در مشاهده می کند.

پرسش ها و موضوعاتی که از يادگیرنده می  استخراج مفاهیم:

خواهد ايده ها را تجزيه و تحلیل کند و مفاهیم و عوامل 

 تشکیل دهنده آن را تشخیص دهد.

 . زیر مقوله های تخیل و توسعه:3و2

سواالتی که از يادگیرنده ايده های متنوع و  انعطاف پذیری:

 گونگون را در خصوص پديده يا مشکل درخواست می کند.

موضوعاتی که از يادگیرنده درخواست می کند  بزرگ نمایی:

،به پديده يا مشکل مورد نظر چیزی بیفزايد يا آن را قوی 

 ر و... در نظر بگیرد.تر،بلند تر،بزرگت

موضوعاتی که از يادگیرنده درخواست می کند  کوچک نمایی:

،از پديده يا مشکل مورد نظر چیزی بکاهد يا آن را کوچک 

 تر، کوتاه تر،ساده تر و سبک تر ببیند.

موضوعاتی که از يادگیرنده درخواست می کند  معکوس سازی:

 بگیرد. ،ا پديده يا مشکل مورد نظر را وارونه در نظر

موضوعاتی که از يادگیرنده درخواست می کند به  جایگزینی:

جای پديده يا مشکل مورد نظر مواد ،فرآيند،نگرش،عواطف و 

 .... ديگری  را متصور شود.



موضوعاتی که از يادگیرنده درخواست می کند ايده  ترکیب:

 ها ،مفاهیم و واحد ها را ادغام کند.

یمی که از فراگیر درخواست سواالت و مفاه توجه به جزییات:

می کند به ويژگی ها يا مشکل توجه کند و آن ها را توضیح 

 دهد.

پرسش هايی که از فراگیر می خواهد ايده ها را شکل  تقویت:

 دهی و متناسب سازی کند.

پرسش ها و مضامینی که يادگیرنده را در معرض  ارزشیابی:

 د.داوری و انتخاب ايده های قابل اجرا قرار می ده

 .  زیر مقوله عمل:4

درخواست هايی که يادگیرنده را به  به کار گیری در عمل:

 اجرای ايده های خالق ترغیب میکند.

 ویلیام رومی
 متن لیتحل*

 كتاب از صفحه 10 تصادفي انتخاب.1

 صفحه هر از جمله 25 انتخاب2.

 مقوله از يکي در دادن قرار و جمالت از يک هر بندي طبقه.3

 ها

 متن تحلیل فرمول اساس بر مربوطه جدول تکمیل و تنظیم.4

 

 ، ها شکل و نمودارها زير ، ها سرفصل ، عناوين :1 تبصره

 !نیستند جمله ، ها كنید آزمايش متن

 

 ايران كتابهاي براساس روش اين اينکه به باتوجه :2 تبصره

 كمتر صفحه هر در و نشده بندي طبقه

 مي ادامه جايي تا را جمالت شمارش ، دارد وجود جمله 25 از

 را آنها و برسیم جمله 25 به كه دهیم

 .گیريم مي نظر در صفحه يک در فرضي صورته ب

 

*ها پرسش لیتحل 

 كتاب فصول از تصادفي طور به سؤال 10 انتخاب.1

 از يکي در دادن قرار هاو پرسش از يک هر بندي طبقه .2

 ها مقوله

 پرسش تحلیل فرمول اساس بر مربوطه جدول تکمیل و تنظیم.3

 ها

 اشکال و ريتصاو لی*    تحل

 كتاب از تصادفي طور به تصوير 10 انتخاب.1

 از يکي در دادن قرار و تصاوير از يک هر بندي بقهط .2

 ها مقوله



 تصاوير تحلیل فرمول اساس بر مربوطه جدول تکمیل و تنظیم.3

 *تحلیل جدول ها

 كتاب از تصادفي طور به جدول 10 انتخاب.1

 از يکي در دادن قرار وجدول ها  از يک هر بندي بقهط .2

 ها مقوله

 

*متن رومی لیتحل: 

 كدام هر و شده انتخاب جمله 250 بخش اين در كلي به طور

 شدند. بندي مقوله

 مقوله ها:

بیان حقیقت )بیان ساده مفروضات و مشاهده هايی که  الف.

به وسیله فرد ديگری غیر از دانش آموز انجام گرفته است.  

 مقوله( 155)

بیان نتايج يا اصول کلی)تعمیم ها( منظور از بیان کلی  ب.

و نتايج عبارت است از نظرات ارايه شده توسط نويسندگان 

 24)کتاب درباره ارتباط بین مفروضات و موضوعات مختلف.  

 مقوله(

تعاريف:جمالت يا جمله ايی که برای توصیف و شرح يک  پ.

 مقوله(17)واژه يا اصطالح آورده می شود. 

سواالتی که در متن مطرح شده و جواب آن ها بالفاصله به  ت.

 مقوله( 6)وسیله مولف داده شده.  

سواالتی که ايجاب می کند دانش آموز برای پاسخ به آن  ث.

 مقوله(7)ها مفروضات داده شده را تجزيه و تحلیل کند. 

از دانش آموز خواسته شود نتیجه ايی که خود به دست  ج.

 مقوله( 0)د. آورده را بیان کن

از دانش آموز خواسته شده که آزمايشی را انجام داده و  چ.

نتايج حاصل از آن را تحلیل نمايد و يا اينکه مسیله 

 مقوله( 2)عنوان شده را حل کند. 

سواالتی که در کتاب به منظور جلب توجه دانش آموز  ح.

ارايه شده و جواب آن ها بالفاصله به وسیله نويسنده در 

 مقوله(4) امده است. کتاب نی

از دانش آموز خواسته شده که تصاوير يا مراحل انجام  خ.

 مقوله( 9)يک آزمايش را مورد مالحظه قرار دهد. 

به طور کلی جمالتی که در هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد 

 در اين مقوله جای می گیرد. 

 مقوله( 0)سواالت مربوط به معانی بیان  ر.

 

می  غیر فعالکه مقوله های )الف،ب،پ،ت(  الزم به ذکر است*

 باشند.

 هستند. فعالمقوله های )ث،ج،چ،ح( 

 می باشند. خنثیو مقوله های )خ،ر( 

 

 



 مجموع مقوله های فعال

ضريب درگیری دانش  =--------------------------   

 آموزان با متن

 مجموع مقوله های غیر فعال

 

 كه صفحاتي .باشند زير مي قرار از رومیی متنها یافته

 :از عبارتند اند شده انتخاب آن از جمالت

  

(  37و36و34و33(  )20و19و18(  )16و15و14و13و12و11و10)

 ( 71و70و69و68(  )53و52و51)

 

(  109و108و107(  )94و93و91(  )86و85و84و83)

 (128و127و126(  )114و113و112)

 

 گرفته قرار پرانتز داخل در كه مشتركي صفحات :كرتذ 

 .اند شده فرض صفحه يک عنوان به اند شده

 

 

 

 

 تکنیک ويلیام رومی در تحلیل محتوای کتب درسی

 جدول پايش ، سنجش و ارزشیابی متن درس

جمع کل فراوانی  فراوانی کارکرد مقوله

 ها

 250 17 فعال

 233 غیرفعال

                                 17مجموع مقوله های فعال 

=ضريب درگیری دانش ---------------------------=07/0

 آموز با متن

    233مجموع مقوله های غیر فعال

 

 

 

 یافته های متن پلسک:

در اين تحلیل مقوله های فعال ويلیام رومی را از بعد 

 خالقیت پلسک تحلیل می کنیم.

 مقوله های فعال:

 آيا می توانیم بدون در نظر گرفتن زمان و. جلب توجه :1

مدت انجام يک فعالیت کارهای روزانه خود را به موقع 

 انجام دهیم؟



در کالس درباره کاربرد اين مواد گفت و  مشاهده هدفمند:. 2

 گو کنید و جا های خالی را پر کنید.

 اتم ها چه ساختاری دارند؟ انعطاف پذيری:. 3

 خواص اتم ها چیست؟استخراج مفاهیم:. 4

 وان اتم ه را مطالعه کرد؟چ/ونه می ت انعطاف پذيری:. 5

چگونه ذره های غیر قابل مشاهده را مطالعه  جلب توجه:. 6

 می کنیم؟

آيا همواره می توان مواد را با مشاهده جلب توجه:. 7

 مستقیم مشاهده کرد؟

به نظر شما آيا رنگ ،اندازه  توجه به جزيیات:. 8

،جرم،رسانايی الکتريکی فرسانايیی گرمايی و چگالی عنصر 

 با هم برابرند؟ ها 

به نظر شما آيا با ساختن مواد هوشمند  جايگزينی:. 9

 زندگی ما دچار چه تغییر عايی خواهد شد؟

در ساختن ماشین،تبلت و پل از چه  مشاهده هدفمند:. 10

 موادی استفاده شده است؟

آيا همه مواد تشکیل دهنده استخراج مفاهیم :. 11

 ند؟ماشین،تبلت و پل در طبیعت يلفت می شو

در گروه خود درباره نقش هر قسمت  توجه به جزيیات :.  12

 از فالسک خال بحث کنید.

آيا می توانید سلول های پوست دستتان  مشاهده هدفمند:. 13

 را ببینید؟

مواد معدنی چگونه از خاک به بدن ما  استخراج مفاهیم:. 14

 و جانوران ديگر وارد می شوند؟

درون سلول ها وجود دارد ؛ آب در اطراف و  ارزشیابی:. 15

 ا آب بدن ما چگونه تامیین می شود؟ام

اکنون ببینیم در هر يک از قسمت های لوله  جلب توجه:. 16

گوارش چه اتفاقی برای لقمه نان و پنیر و سبزی که خورده 

 ايد رخ می دهد؟

به نظر شما هنگام صحبت کردن دم  استخراج مفاهیم:. 17

 انجام می دهیم يا بازدم؟



 مقوله ها در متن کتاب از نظر پلسک:فراوانی و درصد 

 درصد 23.52مورد =   4جلب توجه:

 درصد 17.64مورد =  3مشاهده هدفمند:

 درصد 23.52مورد =   4 استخراج مفاهیم :

 درصد 11.76مورد =   2 انعطاف پذيری:

 درصد 11.76مورد =   2توجه به جزيیات: 

 درصد 5.88مورد =  1  جايگزينی:

 درصد 5.88مورد =   1 شیابی :ارز

 

 را به خود اختصاص  درصد 64.68در مجموع  آمادگی مقوله

 داده است.

 را به درصد 35.32در مجموع  تخیل و توسعه های  مقوله

 ند.خود اختصاص داده ا

 را به خود اختصاص داده است. درصد 0 ، عمل مقوله مقو 

 

 رومی : ریتصاو لیتحل 

 
 شده انتخاب كتاب مختلف هاي بخش از تصوير 10 بخش اين در

 ها مقوله از يکي در آنها از هريک و

 . شد گرفته قرار زير

 مقوله های ارزشیابی تصاویر و اشکال:

تصويری که از آن تنها برای تشريح موضوع خاصی  الف.

 مقوله( 5)استفاده شده است. 

تصويری که از دانش آموز می خواهد تا با استفاده از  ب.

 4)موضوعات داده شده فعالیت يا آزمايشی را انجام دهد. 

 مقوله(

تصويری که برای تشريح شیوه جمع آوری و وسايل يک  پ.

 مقوله( 1)آزمايش آمده است. 

 0)تصويری که در هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد.  ت.

 مقوله(

 

  فعال می باشد.است که مقوله ی الف غیر الزم به ذکر 

 .مقوله ب فعال است 

 .مقوله های پ و ت خنثی می باشند 



 

 مجموع مقوله های فعال 

ضريب درگیری دانش  =--------------------------   

 تصاويرآموزان با 

 مجموع مقوله های غیر فعال    

 

 زير قرار از شدند انتخاب آن ها از تصاویركه  صفحاتي

 :باشد مي

 

قسمت پ( ،  1)شکل  26)تصوير وسط صفحه( ، 22( ،  2)شکل 7 

 )تصوير فعالیت(   49

)تصوير خود را بیازمايید( ،   71قسمت ب( ، 5)شکل   66 

 (6)شکل 98)شکل فعالیت( ،   94

 )شکل گفت و گو کنید( 127( ، 6)شکل  114

 

 

 

 تکنیک ويلیام رومی در تحلیل محتوای کتب درسی

 ، سنجش و ارزشیابی تصاوير درس جدول پايش

جمع کل فراوانی  فراوانی کارکرد مقوله

 ها

 10 4 فعال

 5 غیرفعال

                                 4مجموع مقوله های فعال 

=ضريب درگیری دانش ---------------------------=./8

 آموز با تصاوير

    5مجموع مقوله های غیر فعال

 

 

 تصاوير پلسک:حلیل ت

  استخراج مفاهیمفعال :  .1

 غیر فعال .2

  ارزشیابیفعال :  .3

 غیر فعال .4

 خنثی=غیرفعال .5

 استخراج مفاهیمفعال:  .6

 غیر فعال .7

 غیر فعال .8

 غیر فعال .9



 استخراج مفاهیم  فعال:.10

 

 کتاب از نظر پلسک: تصاويرفراوانی و درصد مقوله ها در

 درصد 30مورد =  3استخراج مفاهیم: 

 درصد 10مورد =  1ارزشیابی : 

  

 

 را به خود اختصاص داده است. درصد 30 آمادگی مقوله 

  را به خود اختصاص داده است. درصد 10توسعه مقوله 

 60 می باشند. غیر فعالتصاوير انتخابی  درصد 

 

 

 

 )رومی( ها پرسش لیتحل

 
 كتاب فصول از تصادفي طور به سؤال 10 . انتخاب1

 از يکي در دادن قرار هاو پرسش از يک هر بندي . طبقه2

 ها مقوله

 تحلیل فرمول اساس بر مربوطه جدول تکمیل و . تنظیم3

 ها پرسش

 

 مقوله های سواالت از قرار زير می باشند.

 

 1)سواالتی که جواب آن ها مستقیما در کتاب است.  الف.

 مقوله(

 0)سواالتی که جواب آن ها مربوط به نقل تعاريف است.  ب.

 مقوله(

سواالتی که برای پاسخ به آن ها دانش آموز بايد از  پ.

آموخته های خود در درس جديد برای نتیجه گیری در مورد 

 مقوله( 5)مسايل استفاده کند. 

سواالتی که از دانش آموز خواسته شده مسیله را به طور  ت.

 مقوله( 4)خصوصی حل نمايد. 

 

 الزم به ذکر است که: *

ال و مقوله های پ وت فعال می مقوله های الف و ب غیر فع

 باشند.



 

 مجموع مقوله های فعال  

ضريب درگیری دانش  =--------------------------   

 آموزان با سواالت

 مجموع مقوله های غیر فعال    

 

 

 تحلیل پرسش ها :

 شده انتخاب كتاب مختلف هاي بخش از سوال 10 بخش اين در

 ها مقوله از يکي در آنها از هريک و

 سواالت فاقد كتاب اينکه به باتوجه ، شد گرفته قرار فوق

 از سواالت اجبار به باشد مي فصل پايان

 فصول ها ،خود را بیازمايیدها و فعالیت هاي كنید فکر

 .است شده انتخاب كتاب

 *صفحات و سوال هایی که از آن ها انتخاب شده اند: 

اطالعات به دست آمده از انجام آزمايش  :4. فعالیت صفحه 1

را با پیش بینی خود مقايسه کنید.چند مورد از پیش بینی 

 )مقوله پ(های شما درست بود؟ 

شکل زير جرم چند چیز مختلف را در : 7. فعالیت صفحه 2

اطراف ما نشان می دهد،چرا برخی با گرم و جرم برخی با 

 )مقوله ت(کیلو گرم محاسبه شده است؟ 

آيا دره ههای قند حل شده در آب قابل  :16فعالیت صفحه. 3

 )مقوله پ(ديدن اند؟ 

آيا پگالی فلز ها با هم برابر است؟ : 30. فعالیت صفحه4

 )مقوله الف(

گرم آهک در يک ظرف 50حدود: 41. آزمایش کنید صفحه 5

بريزيد و دو لیوان آب روی آن اضافه کنید.با استفاده از 

د آيا مخلوط آب آهک خاصیت اسیدی دستگاه پی اچ مشخص کنی

 )مقوله ت(دارد؟ 

به نظر شما مهم ترين : 51. خود را بیاز مایید صفحه6

 )مقوله ت(منابع آلوده کننده رودخانه ها کدامند؟ 

با توجه به شکل احداث سد در کدام : 55. فعالیت صفحه 7

 )مقوله پ(دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ 

مقدار انرژی که با خوردن : 71. خود را بیازمایید صفحه 8

گرم( ، يک گوجه فرنگی)حدود  60يک تخم مرغ آب پز )حدود 

گرم( بدن ما کسب می کند 100گرم( و يک نان لواش )حدود 50

 )مقوله پ(چقدر است؟ 

اگر بر اثر سهل انگاری آسیبی به خط : 75. فعالیت صفحه 9

 لوله وارد شود چه عواقبی می تواند در پی داشته باشد؟

 )مقوله ت(

يک اتوی برقی را روشن و مدتی صبر : 89. فعالیت صفحه 10

اتو کامال داغ شود.پشت دست خود را در فاصله کنید تا سطح 

چند سانتی متری زير اتو قرار دهید ممکن است گرما از 



)مقوله طريق رسانش يا همرفت به پشت دست شما رسیده باشد؟ 

  پ(

 محتوای کتب درسیتکنیک ويلیام رومی در تحلیل 

 جدول پايش ، سنجش و ارزشیابی سواالت درس

جمع کل فراوانی  فراوانی کارکرد مقوله

 ها

 10 9 فعال

 1 غیرفعال

                                 9مجموع مقوله های فعال 

=ضريب درگیری دانش آموز ---------------------------=9

 با سواالت

    1مجموع مقوله های غیر فعال

 

 تحلیل پرسش ها )پلسک(

 تقويت  .1

 استخراج مفاهیم .2

 مشاهده هدفمند  .3

 غیر فعال .4

 ارزشیابی  .5

 انعطاف پذيری .6

 ارزشیابی  .7

 استخراج مفاهیم  .8

 جايگزينی .9

 استخراج مفاهیم .10

   را به خود اختصاص داده است. درصد 40آمادگی مقوله 

  را به خود اختصاص داده  درصد 50انعطاف پذيری مقوله

 است.

 10 می باشد. غیر فعال درصد 

 

 تحلیل جدول )پلسک(

 جدول ها از آن ها استخراج شده است: صفحاتی که

123،122،102،97،84،64،47،34،28،4 

 ستخراج مفاهیم1 .1

 استخراج مفاهیم .2



 مشاهده هدفمند .3

 جلب توجه  .4

 مشاهده هدفمند .5

 مشاهده هدفمند .6

 استخراج مفاهیم  .7

 هدفمندمشاهده  .8

 استخراج مفاهیم .9

 جلب توجه  .10

 

 

 را به خود اختصاص داده است. درصد 100آمادگی  مقوله 

 

 تايج:ن

 تحلیل محتوای بعد ظاهری کتاب:
 كه باشد مي صفحه 130 هفتم داراي پايه تجربي علوم كتاب

 سخني با كتاب .است شده بندي طبقه فصل 15 در آن مطالب

 فهم قدرت با جمله می شودكه شروع خمیني امام حضرت از

 قرار معلم با بعدي سخني قسمت در .است متناسب فراگیران

 آورده ارجمند همکار با سخني عنوان با كه است شده داده

 گوشزد معلم به را قابل تامل و مهم نکات كه است شده

 مي هدايت مفاهیم بهتر هرچه انتقال جهت در را او و كرده

 به كه دهد مي تشکیل مطالب را فهرست بعدي قسمت .كند

 .است پرداخته فصول جداسازي

 مبحث با و شده آغاز اندازه گیری در علوم مبحث با كتاب

 اندازه گیری براي مبحث .است يافته پايان تبادل با محیط

 پر محتوايي نظر از چون مي رسد به نظر مناسب كتاب شروع

 براي و باشد نمي سنگین و

 مبحث اينکه به باتوجه اما است خوب علوم تدريس شروع

 به مي آيد حساب به كتاب مشکل مباحث جزو تبادل با محیط

 و باشد نمي صحیح كتاب آخر در فصل اين دادن قرار نظرم

و مبحث   شود فصول عوض از يکي با فصل اين جاي از بهتر

 راحت تری برای آن در نظر گرفته شود.

 مباحثي كه است اين كتاب اين مزاياي از يکي من نظر به

 ، فعالیت ، بیازمايید را خود ، كنید آزمايش :مثل

 رنگ كدام هر براي و نموده مشخص رنگبندي به را كنید فکر

 . است داده اختصاص خاصي

 تناسب دارد تکیه كاوشگري بر كه علوم درس هدف به باتوجه

 تصاوير از و باشد مي خوب متون و تصاوير بین



 كتاب .است شده استفاده ابهام رفع براي ناسبم جاهاي در

 ساله 13 آموز دانش براي مطالب حجم نظر از

 كاسته مطالب حجم از مقداري است بهتر و باشد مي سنگین

 .شود

 و دارد مطلوبي شرايط فوق كتاب ، سايز و اندازه نظر از

 استفاده براي كافي استحکام از آن كاغذهاي و جلد

 مرغوب و است برخوردار تحصیلي سال يک طول در فراگیران

 .باشد مي

 سن با متناسب نیز جلد روي بر شده استفاده هاي طرح

 0است درسي كتاب محتواي و فراگیران

 

 

 تفسیر نتايج:
 

 فعال صورت به و است مناسب كتابي رومي ويلیام عقیده به

دانش آموز بامحتوای کتاب  درگیري شاخص كه است شده ارائه

 هر ديگر عبارت باشد. به 5/1و کوچکتر از  4/0بزرگتر از 

 و % 30 حداقل بايد شود مي ارائه فعال به صورت  كه كتاب

 .دهد ارائه را علمي موضوعات و مطالب % 70 حداكثر

 اين به اين می باشد و 07/0ضريب درگیری دانش آموز با متن 
 كتاب كه است اين گوياي و است فعال غیر متني كتاب متن كه است معني
 مطالب تا خواهد مي فراگیران از و پردازد مي اطالعات ارائه به صرفا

 كه نیست كتابي متون نظر از كتاب اين پس ، نمايند حفظ را شده ارائه
 و نمايد  دعوت علمي فعالیت انجام و پژوهش به را فراگیران
 خود ذهن در را مطالب و ند نیست فعال يادگیري امر در فراگیران
 .دنكن مي فراموش آنرا سرعت به ارزيابي از بعد و دنساز مي انباشته

. می باشد که بیانگر /8ضريب درگیری دانش آموزان با تصاوير

 اين است که کتاب از لحاظ تصاوير فعال می باشد.

می باشد ،ضريب  9ضريب درگیری دانش آموزان با سواالت کتاب 

 هر مورد در كه است كتابي نمايانگر 5/1درگیری بیشتر از 

 تا خواهد مي آموز دانش از ، آن سوال يا ر،تصوي ، جمله

 .بپردازد فعالیت به و دهد انجام تحلیل و نوعي تجزيه به

 را در كافي علمي اطالعات و مفروضات هايي كتاب چنین

 آموزان دانش از فقط و دهند نمي قرار فراگیران اختیار

 از .انجام دهند را فعالیتي اي، گونه به تا خواهند مي

 فعال غیر صورت به نیز ها كتاب اين رومي ويلیام نظر

 كه حالي در مي طلبد زيادي فعالیت زيرا .است شده ارائه

 . شود نمي توجه فراگیر شرايط و كافي اطالعات به

 

 پلسک:از ديدگاه الگوی خالقیت 



 

 ی مطالعه از حاصل نتايج و آمده عمل بهبر اساس بررسی های 

 یبرا که یهدافا، هفتم یتجرب علوم  یدرس برنامه یشناخت اهداف

درصد بسیارکمی را  شده، یبین پیش آفريدن سطح به یياب دست

 کنندگان تنظیم که کرد استنباط توان یم بنابراين .دهد یم تشکیل

 و اند ننموده یکاف توجه خالقیت آموزش به یتجرب علوم دروس اهداف

 اين .اند داده قرار مدنظر کمتر خالقیت، بروز یبرا را شرايط

 به را اهداف درصد بیشترين درک، و فهم و دانش سطوح که است یدرحال

 و تجزيه سطح در اهداف پايینی ازدرصد و اند داده اختصاص خود

 .گیرند یم قرار آفريدن و یارزشیاب تحلیل،

 خالقیت ی درحوزه پلسک، ديدگاه براساس مؤلفه ۱۳ است ذکر قابل

 ،ینماي کوچک و بزرگ چون هم ها مؤلفه از یبرخ در .اند شده تنظیم

 در یخالق فعالیت گونه هیچ عمل، در یکارگیر به و یساز معکوس

 ی مشاهده توجه، جلب مانند یعناصر در .است نشده یبین پیش ها کتاب

 نظر در موارد ترکیب، و یپذير انعطاف مفاهیم، استخراج هدفمند،

 و هدفمند ی مشاهده عناصر چنانچه و است ناچیز بسیار شده گرفته

درصد  شد، یم حذف ها مؤلفه فهرست از مفاهیم استخراج

 بسیارپايینی از اين الگو به دست می آمد.

 یمحتوا در خالقیت ی مقوله به یتوجه کم ی دهنده نشان امر اين 

  .باشد یم یتجرب علوم یها کتاب
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