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کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی تحلیل محتوای این پژوهش باهدف 

گرفته است و در آن با ( انجام1396تا  1391)کتب جدید تألیف چاپ 

ان فعال میز ی به روش ویلیام رومی ،استفاده از تکنیک تحلیل محتوا

مورد مطالعه شامل متن ،تصاویر و فعالیت ها  یا غیر فعال بودن محتوا 

بررسی های علوم تربیتی سه داور متخصص در حوزهتوسط  و قرار گرفت

کندال  wضریب توافق بین نظر داوران با استفاده از روش  گردید و 

قابل که محاسبه شد  0.90، و فعالیت ها0.51،تصاویر0.65متن برای پایایی 

در مطالعات اجتماعی پایه نشان داد که  و نتایج برآورد گردید  قبول

محاسبه  2.23و فعالیت ها  1.26،تصاویر 0.41سوم ضریب درگیری برای متن 

و  می باشد مطلوبرومی که نشان می دهد متن و تصاویر از نظر گردید 

 0.44،تصاویر0.24در مطالعات اجتماعی پایه چهارم ضریب درگیری برای متن 

فقط تصاویر در محدوده  گردید که نشان می دهدمحاسبه  1.91و فعالیت ها 

و در مطالعات اجتماعی پایه پنجم  ضریب درگیری  مطلوب رومی قرار دارد

که نشان می محاسبه گردید 1.57و فعالیت ها 0.03،تصاویر 0.14برای متن 

دهد در متن و تصاویر و فعالیت ها از نظر رومی ضریب درگیری نامطلوب 

درگیری برای متن ضریب  جتماعی پایه ششمدر مطالعات امی باشد 

 که نشان می دهد محاسبه گردید  8.37و فعالیت ها  0.77،تصاویر 0.37

و در پایان بازنگری در قرار دارد . رومی در محدوده مطلوب تصاویر 

 محتوای کتب مطالعات اجتماعی پیشنها می گردد.
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 مقدمه 

کتاب های درسی ، به  مانند  یادگیری محتوای درسی و مطالب مربوط به

 ,Milligan)موثر هستندبسیار عنوان عناصر کلیدی در سیستم های آموزشی 

Tikly, Williams, Vianney, & Uworwabayeho, 2017)  ای هستند های درسی، رسانهکتاب

کنند، لذا گاهی اوقات روزه معلمان و شاگردان از آن استفاده میکه همه

و  (Nourian, 2006)کندتمام برنامه درسی، معلم بر آن تأکید میعنوان  به

معلم آن را برای برانگیختن دانش آموزان و  دادن حد اکثر آگاهی و 

 Fathi)درک و فهم در باره یک مسئله یا موضوع مورد استفاده قرار می دهد

Vahjargah, 2015).رسی نقاط اصلی برنامه درسی هستند که نقش کتاب های د

کنند و در سراسر دوره های مدرسه ایفا میمهمی را در آموزش و پرورش 

برای  دانش آموزان و معلمانتوانایی  برای افزایشکتب درسی  محتوای

سازماندهی آموزش و یادگیری، و امکان  ،ارائه یک طرح ساختار یافته 

محتوای آموزشی  این.(Hadar, 2017)می کندکمک توسعه تفکر و درک موضوع 

مجموعه ای از مفاهیم ،حقایق ،اصول ،تجربیات،مهارت ها ،فرایند ها و 

 استارزش های مرتبط با یک موضوع درسی برای رسیدن به اهداف مشترک 

(Yarmohammadian, 2016)  و از طرفی ارتباط بین معلم، کتاب های درسی و

مشخص می کند؛  را یادگیرنده، چگونگی تدریس و یادگیری در یک کالس درس

که در اغلب موارد، کتاب درسی در برنامه به ویژه، با توجه به این 

 & Hutchinson)درسی یکی ازعناصر واقعی و عامل سازماندهی در کالس است

Torres, 1994)  تصویرها  نوشتاری، هایبخش دربردارنده بااهمیت ۀاین رسانو

های کتاب، تهیه و سازماندهی است که در راستای تحقق هدف هاییو تمرین

چگونگی تنظیم محتوای کتب درسی عامل مهمی در تعیین چگونگی  شوند. می

گاهی عدم کارایی و نامناسب بودن محتوا و عدم تناسب  یادگیری است. 

کند یا آموزان، یادگیری را مشکل میآن با توانایی درک و فهم دانش 

 .(Research Assistant 2003)آوردکمتر از انتظار به بار میای نتیجه

 کهنیا انیب باوپرورش، ي آموزشنظران حوزههای اخیر اكثر صاحبلدرسا

 وآموزان تهیه زندگي دانش مناسبی برای یآموزش وهاي درسي  برنامه

قرار  موردانتقاد شدتبهوپرورش را آموزش ، نظاماندنشدهمیتنظ

 کتاب سال گذشته  40در طول برای همین  (mahmoodi & moradi, 2015)اندداده

با روشهای و متنوع و منظم رویکردها و زمینه های با درسی  های 

تحقیق در مورد کتاب  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند وگوناگون 

 ,Fuchs) امری الزم و ضروری استهای درسی و تجدید نظر در کتاب های درسی 

تواند این اطمینان را در ما به وجود میهایی که یکی از راهلذا  (2011

باشد و همچنین اصول بیاورد که کتاب منطبق بر اهداف برنامه درسی می

شده، استفاده از روش و معیارهای درست آموزشی در آن به کار گرفته

های درسی، اغلب از دو تکنیک تحلیل محتوا است.در تحلیل محتوای کتاب

ها( استفاده ارهای فهرستی )چک لیستهای خوانایی و ابزکلی، فرمول

 ,Jafari Harandi)شود که هر تکنیک از تعدادی روش مختلف تشکیل شده استمی

Nasr, & Mir Shah Jafari, 2008).(Kripendorph, 2004)  تحلیل محتوا را فن پژوهشی

ها در منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از دادهکند که بهمعرفی می

های رودو هدف این تحلیل را همانند سایر فنها بکار میمورد متن آن

پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل 

یم اصول نگرش ها باورها و این تحلیل کمک می کند تا مفاه . داندمی

همه اجزای مطرح شده در قالب دروس کتاب مطالعه عملی و یا با اهداف 



. و نقاط (Nick Nafas & Ali Abadi, 2013)برنامه درسی مقایسه و ارزیابی شوند

قوت و ضعف احتمالی کتابهای درسی را برای اصالح و تغییر احتمالی 

و همچنین  مشخص کردهمحتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی 

شیوه درست طراحی را در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان 

کمک  دهد و به طرح ریزی فرایند آموزش توسط معلممیهای درسی قرار کتاب

  .(Sadeghi & Moshtaghi 2015)نمایدمیشایانی 

تجزیه  با استفاده از  تکنیک ویلیام رومی برای هاییپژوهش تا کنون 

صورت گرفته است که در ذیل  مطالعات اجتماعی  و تحلیل محتوای کتاب

 ها اشاره می گردد .به بخشی از آن

(Afzal Khani, 2018)  تحلیل محتوای کتب مطالعات در پژوهشی با عنوان

تصاویر به این نتایج رسیدند که  اجتماعی جدید التألیف دوره ابتدایی

های جدید التألیف اجتماعی پایه سوم، چهارم و ششم به روش و متن کتاب

 .اندن شدههای کتاب به روش فعال تدویغیر فعال و غیر پویا و پرسش

(Abbasi & Bahareh, 2015)  ررسی و تحلیل محتوای کتاب بدر پژوهشی با عنوان

تایج دست به این ن مطالعات اجتماعی سوم دبستان با تکنیک ویلیام رومی

، متن ها و تصاویر ارائه شده در کتاب فعال و ضریب درگیری یافتند که 

سؤاالت غیر فعال می باشد زیرا ضریب درگیری سؤاالت باالتر از ضریب 

تعیین شده بود لذا چنین کتابی در قسمت سؤاالت مفروضات و اطالعات علمی 

ش آموزان می کافی را در اختیار فراگیران قرار نمی دهد و فقط از دان

 .خواهد تا به گونه ای ، فعالیتی را انجام دهند

با عنوان تحلیل محتوای کتاب های کار  پژوهشیدر  (dehghani, 2018)همچنین

العات اجتماعی ،فارسی و قران پایه ششم از نظر میزان و فناوری ،مط

درگیری فعال فراگیران بر اساس تکنیک ویلیام رومی به این نتایج دست 

یافتند که متون و تصاویر کتاب های مطالعات اجتماعی ،فارسی و قران 

غیر فعال تنظیم شده است در صورتی که کتاب کار و فناوری فعال بودن 

 رسش و تصویر را تایید می کند .هر سه بخش متن ،پ

موضوعی با عنوان در  (Tohandeh, Hamid, & Milad, 2016)در پژوهشی دیگر 

ابتدایی)پایه های سوم  ششم پایه اجتماعی مطالعات کتاب محتوای تحلیل

روش ولیام رومی به این نتایج دست یافتند که  اساس بر ،چهارم ،ششم(

متنی غیر فعال و غیر پویاست  0.14،مطالعات اجتماعی با ضریب درگیری 

و بیشتر به بیان مطالب و ارایه اطالعات میپردازد و کمتر دانش آموزان 

عات اجتماعی با ضریب را به فعالیت وا می دارد.پرسش های کتاب مطال

حاکی از فعال وپویا بودن پرسش هاست به گونه ای که زمینه 1درگیری 

مناسبی برای یادگیری مهیا می کند و دانش آموزان را به تفکر و فعالیت 

بیانگر فعال و پویا 0.58دارد.تصاویر کتاب علوم با ضریب درگیری وا می

موزان ایجاد آ ا در دانشبودن تصاویر است و زمینه فعالیت و کنجکاوی ر

 .می کند و آن ها را به تحرک وا می دارد

(Qurashishnasab & Khademi, 2015)  حتوای کتاب تحلیل مدر پژوهشی با عنوان

ی ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی در سال پایه مطالعات اجتماعی

متن کتاب مطالعات به این نتایج دست یافتند که  1394 – 95تحصیلی 

غیرفعال می باشد،  0.1و تصاویر با ضریب  0.2 یاجتماعی با ضریب درگیر

فعال می باشد و دانش آموزان را  1اما سواالت کتاب با ضریب درگیری 

 .داردبه فعالیت وا می 

رشد فناوری و اطالعات و دسترسی دانش آموزان به مطالب  با توجه به 

 و همچنین برای آماده کردن نسل حاضر برای زندگی در آینده علمی روز

باید محتوای کتاب های درسی  متناسب با توانایی ذهنی و نیاز روز 



کتب مقطع ابتدایی در لذا تغییراتی که در ها تهیه و تدوین گردد آن

ها تجزیه و تحلیل صورت گرفته است باید با انواع روش چند سال اخیر

گردد تا نواقص و ایرادات کتب مشخص گردد و اقدام الزم در جهت رفع 

ایرادات و یا تغییر مجدد محتوا انجام گیرد بنابر این در این پژوهش 

با  استفاده از تکنیک ویلیام رومی تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی 

قطع ابتدایی مد نظر قرار گرفت که در بررسی پیشنه پژوهش ها به این م

کتاب های مطالعات مقطع روش تجزیه وتحلیل  درنتایج دست یافتیم که 

ک نفر یا دو نفر استفاده بیشتر از نظر یجهت داوری مقوله ها ابتدایی 

ها را  شده است که این خود پایین بودن میزان دقت در قضاوت مقوله

می دهد  و از طرفی در هیچ کدام از پژوهش ها ضریب توافق بین  نشان

پایه و همچنین کتاب مطالعات اجتماعی   داوران تعیین نشده است

تا کنون به روش ویلیام رومی تجزیه و تحلیل نشده  )جدید التالیف(پنجم

و در این پژوهش برای اولین بار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت است 

به مطالب باال با توجه به تغییرات کلی و جزئی کتب لذا با توجه 

لزوم تجزیه  1397تا سال  1391مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی از سال 

میزان و تحلیل کامل و استاندارد محتوای این کتب جهت شناخت معایب و 

و در این راستا ضروری به نظر می رسد  هافعال یا غیر فعال بودن آن

 می گردد : زیر مطرح سوال کلی

های کتب مطالعات اجتماعی متن، تصاویر و فعالیتتا چه میزان  -1

 اند؟شدهارائهیا غیر فعال به روش فعال  مقطع ابتدایی

 روش پژوهش 

میزان فعال یا غیرفعال بودن محتوا شامل متن، تصاویر  در این پژوهش

لذا این پژوهش  شدبررسی بر اساس تکنیک ویلیام رومی  ها راو فعالیت

و از نوع توصیفی و ازنظر هدف کاربردی است. « تحلیل محتوایی»در اصل 

که در  روش تحلیل محتوای توصیفی یکی از انواع روش تحلیل محتوا است

رو شود. ازاینهای آشکار محتوا به طور منظم و کمی توصیف میآن پیام

های کمی به دادههای کیفی توان روش تبدیل دادهاین نوع پژوهش را می

در این پژوهش با استفاده از (Sarmad, Bazargan, & Hejazi, 1998)قلمداد کرد 

نظرات سه داور متخصص در رشته علوم تربیتی محتوای کتاب های مطالعات 

اجتماعی پایه سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم مورد مطالعه قرار گرفته است 

 جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، تمام محتوای موجود در

که شامل: متن،  ۹7/۹6های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در سال کتاب

برای انتخاب نمونه از متن،  و هامی باشدها وتصاویرآنها، فعالیتپرسش

گیری تصادفی سیستماتیک استفاده ها از روش نمونهتصاویر و فعالیت

سوم  های مطالعات اجتماعی پایهچهارم حجم هر کدام از کتابگردید و یک

 که در جدول زیر آمده است.تا ششم انتخاب گردید.

 

یی در سال تحصیلی ابتدا مقطع یاجتماع مطالعات کتب ی انتخاب نمونه اطالعات:1 جدول

96/97 

 پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم مقطع

سال 
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برای سنجش پایایی ابزار و میزان توافق داوران از  پژوهشدر این 

با  فعالیت  30تصویر و  30 ،متن  30تعداد  (w Kendallضریب توافقی )

متن پایایی  که تجزیه و تحلیل شد spssاستفاده از نرم افزار 

که در آن ، مقادیر نزدیک محاسبه شد   0.90، و فعالیت ها0.51،تصاویر0.65

توافق کمتر و مقادیر نزدیک به یک نشان از توافق  به صفر نشان از

 آوریابزار جمع .بیشتر بین پاسخگویان در خصوص متغیرهای مورد نظر دارد

تمام لیام رومی با یآموزان طبق تکنیک ودانش ذهن شاخص درگیری هاداده

های این دادهباشد و می تب مطالعات اجتماعی مقطع ابتداییکمحتوای 

شده توسط ویلیام با استفاده از فرمول ارائهجهت تجزیه و تحلیل پژوهش 

یا غیر فعال بودن میزان فعال بودن  شامل فراوانی ،درصد و  رومی

  .گیری شداندازه طبق فرمول محتواها

های درسی بر اساس تعداد واحدهای مربوط وتحلیل کمی کتابروش تجزیه نیا

کند روش ارائه فعال و تعداد واحدهای مؤید روش ارائه سنتی عمل می به

 نامد. مقادیر این ضریباول به دوم را )ضریب درگیری( می و نسبت گروه

ه بین تر را شامل شود. ضرایب در فاصلتواند از صفر تا اعداد درشتمی

عنوان مالک موردقبول و مناسب بودن ضریب درگیری محسوب ( به۵/۱تا  ۴/۰)

 Jafari) دهنده میزان متعادل و مطلوب بودن کتاب درسی است.شود و نشانمی

Harandi et al., 2008) 
روش انجام بررسی در این پژوهش تفکیک  متن:برای محاسبه ضریب درگیر

های متون فعال از متون غیرفعال است که برای پژوهش این مسئله کتاب

مطالعات اجتماعی بررسی شده است. واحد بررسی و تحلیل در این روش 

جمله و یا متن است که در هر درس مورد بررسی قرار می گیریند بر اساس 

های ی تحلیل شده جمالت متن، در طبقهروش ویلیام رومی هر یک از واحدها

 گیرد.ذیل قرار می

بیان ساده اطالعات یا مشاهداتی است که به  –بیان حقایق (-aمقوله)

بیان نتایج یا  (b-مقوله )شود.آموز عرضه میی غیر از دانشوسیله فرد

ها موضوعها عبارت است از اظهار نظر مؤلفدرباره معنی یا ارتباط تعمیم

سؤاالتی که جواب d) -مقوله)تعاریف. c) -مقوله)ای از حقایق.مجموعهدر 

های که سؤال e) -مقوله)صله به وسیله مؤلف داده شده است.ها بالفاآن

یل اطالعات داده شده پاسخ وتحلالزم است دانش آموزان پس از تجزیه

ی را که خود دست یافته خواهد نتایجآموزمیاز دانش(f -مقوله)بدهند.

خواهد آزمایش یا فعالیتی را انجام آموزمیاز دانش g) -مقوله)ان کند.بی

ند یا مسائل مطرح شده را حل وتحلیل کدهد و سپس نتایج آن را تجزیه

هایی که به منظور جلب توجه دانش آموزان مطرح سؤال (h-یمقوله)کند.

 i) -مقوله)شود.ی متن پاسخ داده نمیمی شود اما بالفاصله به وسیله

کند تا یک شکل یا مراحل آموزش یک ای که خواننده را راهنمایی میجمله



های فوق بندیبقهآزمایش را مالحظه کند یا جمله ای که در هیچ یک از ط

 سؤاالت مربوط به معانی بیان. -j) مقوله)گیرد.قرار نمی

هایغیرفعال جزء مقوله dو  cو  bو  aهایگانه فوق، مقولههایدهاز مقوله

های فعال قلمداد جزءمقوله hو  gو  fو  eهایآیند و مقولهه حساب میب

توان های خنثی هستند و میاز مقوله jو  iگردند. دو مقوله آخر یعنی می

منظور محاسبه ضریب نظر کرد. بهها در امر ارزشیابی و تحلیل، صرفاز آن

 کنیم:و از فرمول زیر استفاده می آموز با متندرگیری دانش

های فعال تقسیم بر آموز با متن= مجموع مقوله"ضریب درگیری دانش

 هایغیرفعال "مجموعمقوله

= شاخص درگیری
ℎ + 𝑔 + 𝑓 + 𝑒

𝑎 + 𝑑 + 𝑐 + 𝑑
 

 

در این روش ابتدا فصول کتاب را مشخص و انتخاب :سؤاالت ارزشیابی 

های زیر و سپس هر یک از سؤاالت انتخابی را در یکی از مقوله می شود

 .گیردمی جای 

وان مستقیم از کتاب به دست تجواب این سؤال را می -a)یمقوله)

پرسشی  (c -مقوله)اسخ آن مربوط به نقل تعاریف است.پ (b -مقوله)آورد.

های جدید های فصل کتاب در موقعیتکه برای پاسخ به آن باید از آموخته

 استفاده شود.

ای را آموزمسئلهدانشست سؤالی که برای پاسخ به آن الزم ا -d)یمقوله)

های فوق جای بندیطبقهیک از درخواستی که در هیچ (-eیمقوله)حل کند.

جزء  c،dهایغیرفعال و مقوله هایجزء مقوله b،aهای)مقولهگیرد.نمی

 باشد.(خنثی می  eشوند و مقوله های فعال در نظر گرفته میمقوله

های فعال تقسیم بر لهآموز=مجموع مقوو فرمول آن )ضریب درگیری دانش

آموز با پرسش به صورت ذیل محاسبه باشد و شاخص درگیری دانشغیرفعال( می

 شود.می

شاخص درگیری =
𝑐 + 𝑑

a + b
 

هر یک از اشکال کتب مطالعات اجتماعی با استفاده از روش  تصاویر:

توان در ویلیام رومی  تحلیل شده است واحدهای تحلیل شده را می

 های ذیل جای داد.مقوله

 (b -مقوله)کاررفته است.توضیح یک موضوع به منظورفقط به a) -مقوله)

د یا شود تا آزمایش خاصی را انجام دهاز دانش آموزان خواسته می

شده شده را به کاربرد یا با استفاده از مفروضات دادهمفروضات داده

انجام  روش فراهم کردن وسایل برای (c -مقوله).فعالیتی را انجام دهد

های فوق بندییک از طبقهدر هیچ (d -مقوله)دهد.یک آزمایش را شرح می

 گنجد.نمی

فعال می باشد و  bغیر فعال و مقوله  a)در تحلیل تصاویر مقوله ی 

 باشد.(خنثی می c,dمقوله های 

شاخص درگیری دانش آموزان با اشکال بر اساس این فرمول محاسبه 

 (Yousefpour, 2008) .شودمی

.
𝑏

a
 =شاخص درگیری تصاویر 

 

 یافته ها 

های کتب مطالعات اجتماعی متن، تصاویر و فعالیتتا چه میزان  -1

 اند؟شدهارائهیا غیر فعال به روش فعال  مقطع ابتدایی



:نتایج تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم با استفاده از تکنیک 2 جدول

 ویلیام رومی

ضریب  فراوانی کد 

نوع  پایه درگیری

 تحلیل

a b C d e f g h غیرفعال فعال 

 0.41 18.33 7.66 2 0.33 2 3.33 4 4 6 4.33 متن سوم

 1.26 17.66 22.33 0 0 0 0 0 0 22.33 17.66 تصویر

 2.23 13 29 0 0 0 0 21.33 7.66 11 2 فعالیت

 1.20 44 59  مجموع

 

وتحلیل بر اساس شود نتایج تجزیهاستنباط می 2همان طور که از جدول 

روش ویلیام رومی برای متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم در ارتباط 

)یادگیری فعال( نشان داد که ضریب با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران 

باشد که ازنظر می1.26و در تصاویر برابر   0.41برابر در متن  درگیری

ها وتحلیل فعالیتباشد. و نتایج تجزیهویلیام رومی در حد مطلوب می

باشد که ازنظر ویلیام رومی می 2.23نشان داد که ضریب درگیری برابر 

ه را به فعالیت و تفکر کشانده است، حاکی از آن است که گرچه یادگیرند

اما خوراک الزم برای فعالیت و خمیر مایه مورد نیاز را در اختیار 

وتحلیل محتوای کتاب فراگیر قرار نداده است و در مجموع نتایج تجزیه

ها مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی شامل متن، تصاویر و فعالیت

درگیر نمودن ذهن فراگیران نشان  ازنظر ویلیام رومی در ارتباط با سطح

باشد که ازنظر ویلیام رومی در می 1.20داد که ضریب درگیری برابر 

 مجموع مطالب در حد مطلوب ارائه گردیده است.

 از استفاده با چهارم هیپا یاجتماع مطالعات کتاب یمحتوا لیتحل جینتا:3 جدول

 یروم امیلیو کیتکن

ضریب  فراوانی کد 

نوع  پایه درگیری

 تحلیل

a b C d e f g h غیرفعال فعال 

 0.24 33.66 8.33 2.66 0 0.66 5 0.33 15.33 2.33 18.66 متن چهارم

 0.44 36.66 16.33 0 0 0 0 0 0 16.33 36.66 تصویر

 1.91 12 23 0 0 0 0 7.33 15.66 12 0 فعالیت

 0.57 82.33 47.66  مجموع

 

وتحلیل بر شود نتایج تجزیهاستنباط می 3شماره  طور که از جدولهمان

اساس روش ویلیام رومی برای متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم 

ابتدایی در ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران )یادگیری فعال( 

باشد که ازنظر ویلیام رومی می 0.24نشان داد که ضریب درگیری برابر 

به خاطر تأکید بیشتر به بیان حقایق، تعاریف حفظی و آمرانه بودن 

وتحلیل تصاویر در گردد. نتایج تجزیهمحتوا ضعیف و نامطلوب تلقی می

ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران نشان داد که ضریب درگیری 

باشد و نتایج ی در حد مطلوب میباشد که ازنظر ویلیام روممی 0.44برابر 

باشد که می1.91ها نشان داد که ضریب درگیری برابر وتحلیل فعالیتتجزیه

ازنظر ویلیام رومی حاکی از آن است که گرچه یادگیرنده را به فعالیت 

و تفکر کشانده است، اما خوراک الزم برای فعالیت و خمیرمایه موردنیاز 

ها در اختیار فراگیر قرار نداده است را برای درک و پاسخ به فعالیت

وتحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه و درمجموع نتایج تجزیه

ها ازنظر ویلیام رومی در چهارم ابتدایی شامل متن، تصاویر و فعالیت

ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران نشان داد که ضریب درگیری 

باشد و درمجموع قبول مییام رومی قابلباشد که ازنظر ویلمی 57/0برابر 

 مطالب در حد مطلوب ارائه گردیده است.

 



 از استفاده با پنجم هیپا یاجتماع مطالعات کتاب یمحتوا لیتحل جینتا:4 جدول

 یروم امیلیو کیتکن

 ضریب درگیری فراوانی کد 

 غیرفعال فعال a b C d e f g h نوع تحلیل پایه

 0.14 27.98 4 1 0 1 2 3.66 1.33 4.33 18.66 متن پنجم

 0.09 35.66 3.33 0 0 0 0 0 3 35.66  تصویر

 1.57 6.99 10.99 0 0 0 0 5.66 5.33 5.66 1.33 فعالیت

 0.26 70.63 18.39  مجموع

 

وتحلیل بر اساس روش ویلیام رومی نتایج تجزیه 4بر اساس جدول شماره 

ابتدایی در ارتباط با سطح  مطالعات اجتماعی پایه پنجمبرای متن کتاب 

درگیر نمودن ذهن فراگیران )یادگیری فعال( نشان داد که ضریب درگیری 

باشد که ازنظر ویلیام رومی به خاطر تأکید می0.09و تصاویر   0.14برابر 

بیشتر به بیان حقایق، تعاریف حفظی و آمرانه بودن محتوا ضعیف و 

ها نشان داد که وتحلیل فعالیتگردد. و نتایج تجزیهمینامطلوب تلقی 

که ازنظر ویلیام رومی حاکی از آن است باشد می 1.57ضریب درگیری برابر 

که گرچه یادگیرنده را به فعالیت و تفکر کشانده است، اما خوراک الزم 

ها را در برای فعالیت و خمیر مایه مورد نیاز برای درک و پاسخ به آن

وتحلیل محتوای . و در مجموع نتایج تجزیهفراگیر قرار نداده استاختیار 

کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی شامل متن، تصاویر و 

ها ازنظر ویلیام رومی در ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فعالیت

باشد که ازنظر ویلیام می 0.26فراگیران نشان داد که ضریب درگیری برابر 

اطر تأکید بیشتر به بیان حقایق، تعاریف حفظی و آمرانه رومی به خ

 .گرددبودن محتوا ضعیف و نامطلوب تلقی می

 کیتکن از استفاده با ششم هیپا یاجتماع مطالعات کتاب یمحتوا لیتحل جینتا:5 جدول

 یروم امیلیو

ضریب  فراوانی کد 

نوع  پایه درگیری

 تحلیل

a b C d e f g h غیرفعال فعال 

 0.37 43.66 16.33 2.33 2 11.66 0.33 3.33 4.33 0.66 35.33 متن ششم

 0.77 29.66 23 0 0 0 0 0 0 23 29.66 تصویر

 8.37 5.33 44.66 0 0 0 0 23.66 21 5 0.33 فعالیت

 1.36 78.66 84  مجموع

 

وتحلیل بر اساس روش نتایج تجزیه 5با توجه به جدول شماره و همچنین 

ویلیام رومی برای متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی در 

ارتباط با سطح درگیر نمودن ذهن فراگیران )یادگیری فعال( نشان داد 

باشد که ازنظر ویلیام رومی به خاطر می 0.37که ضریب درگیری برابر 

ی و آمرانه بودن محتوا ضعیف تأکید بیشتر به بیان حقایق، تعاریف حفظ

وتحلیل تصاویر در ارتباط با سطح گرددنتایج تجزیهو نامطلوب تلقی می

باشد می 0.77درگیر نمودن ذهن فراگیران نشان داد که ضریب درگیری برابر 

وتحلیل باشد و نتایج تجزیهکه ازنظر ویلیام رومی در حد مطلوب می

باشد که ازنظر ویلیام می8.37برابر ها نشان داد که ضریب درگیری فعالیت

رومی حاکی از آن است که گرچه یادگیرنده را به فعالیت و تفکر کشانده 

است، اما خوراک الزم برای فعالیت و خمیر مایه مورد نیاز برای درک و 

ها را در اختیار فراگیر قرار نداده است و در مجموع نتایج پاسخ به آن

طالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی شامل وتحلیل محتوای کتاب متجزیه

ها ازنظر ویلیام رومی در ارتباط با سطح درگیر متن، تصاویر و فعالیت



باشد که می 1.06نمودن ذهن فراگیران نشان داد که ضریب درگیری برابر 

 ازنظر ویلیام در مجموع مطالب در حد مطلوب ارائه گردیده است.

:جمع بندی کلی متن ،تصاویر  وفعالیت های کتب مطالعات اجتماعی مقطع 6 جدول

 ابتدایی

 ضریب درگیری فراوانی نوع تحلیل

 غیرفعال فعال

 0.29 123.63 36.32 متن

 0.54 119.64 64.99 تصویر

 2.64 37.32 98.65 فعالیت

 

 وتحلیل کل مطالبنتایج تجزیه در مجموع 6شماره با توجه به جدول 

های مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی ازنظر فعال و غیرفعال کتاب )متن(

ویلیام رومی در ارتباط با سطح درگیری ذهن فراگیران نشان داد که 

نامطلوب  باشد که ازنظر ویلیام رومیمی 0.29ضریب درگیری برابر 

می  0.54و نتایج تجزیه و تحلیل کل تصاویر همه کتب برابر با باشد.می

که از نظر رومی مطلوب می باشد و ضریب در گیری ذهن فراگیران  باشد

محاسبه گردید که از نظر ویلیام رومی نامطلوب  2.64با فعالیت ها برابر 

 می باشد 

های های کتابطورکلی نتایج تحلیل محتوای متن، تصویر، فعالیتبه

مطالعات اجتماعی ازنظر ویلیام رومی در ارتباط با سطح درگیری 

های آموز با مطالب و محتوای کتب نشان داد که کتب جدید تألیف پایهشدان

طالب پایه پنجم غیرفعال سوم، چهارم و ششم کاماًل فعال بوده ولی م

تألیف یعنی مطالعات پایه الکتب جدید  مطالب و محتوای همچنینباشد.می

دارای کامالً فعال بوده و  1.06و ششم با  0.57و چهارم با  1.20سوم با 

 0.26باشند ولی محتوای کتاب مطالعات پایه پنجم با محتوای مناسبی می

ازنظر ویلیام رومی غیرفعال است و به خاطر تأکید بیشتر به بیان 

حقایق، تعاریف حفظی و آمرانه بودن محتوا ضعیف و نامطلوب تلقی 

 گردد.می

 بحث و نتیجه گیری

در متن کتب مطالعات  اولین یافته این پژوهش حاکی از  آن است که

سوم مطلوب و  پایه های چهارم ،پنجم و  هاجتماعی جدید التالیف پای

از نظر ویلیام رومی نامطلوب و ضعیف می باشد  96-97ششم در سال تحصیلی 

است و مطالبی  0.4زیرا ضریب درگیری ذهن دانش آموزان با محتوا کمتر از 

و دلیل آن آوردن دارد  موجود در متن بیشتر آمرانه بر حفظیات تاکید

افته های و این با یحقایق و مفاهیم کلی به صورت مستقیم می باشد 

 0.19(،ضریب درگیری در متن مطالعات سوم ،چهارم و ششم 1396افضل خوانی)

( ضریب درگیری 1396( ،و توهند و همکاران )1396محاسبه کردند ،دهقانی)

محاسبه کردند  0.14و  0.22مطالعات اجتماعی پایه ششم در متن به ترتیب 

و در این پژوهش کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم )جدید همخوانی دارد 

التالیف(که برای اولین بار است با این روش تحلیل می گردد ضریب 

محاسبه گردید که نشان میدهد محتوای متن این کتاب نیز  0.14درگیری 

 به صورت غیر فعال ارائه گردیده است .

فته این پژوهش نشان داد که تصاویر کتب مطالعات اجتماعی دومین یا

در پایه سوم ،چهارم و ششم فعال و در پایه پنجم به صورت غیر فعال 

ارائه گردیده است و در مجموع میزان ضریب درگیری تصاویر کتب مطالعات 

است که از نظر ویلیام رومی مطلوب می باشد و این یافته  0.54اجتماعی 

مطابقت دارد  0.58( با ضریب درگیری 1396وهند و همکاران)ت ها با نتایج

 (1396و دهقان)ششم( )(1396)و با نتایج  افضل خانی )سوم ،چهارم ،ششم(



می باشد مطابقت ندارد 0.8و  0.7که ضریب در گیری در تصاویر به ترتیب 

 و ممکن است دلیل عدم مطابقت به خاطر نا همسان بودن دروس باشد .

ضریب درگیری فعالیت های  فته های این پژوهش نشان داد کهو آخرین یا

( به صورت بسیار فعال طراحی شده اند 2.64کتب مطالعات اجتماعی با )

حاکی از آن است که گرچه یادگیرنده را به که از نظر ویلیام رومی 

فعالیت و تفکر کشانده است، اما خوراک الزم برای فعالیت و خمیر مایه 

ها را در اختیار فراگیر قرار نداده درک و پاسخ به آن مورد نیاز برای

(و )توهند و دهقان)، (افضل خانی)و این یافته نیز با یافته های  است

و 0.72،1.17( که ضریب درگیری در فعالیت ها را به ترتیب 1396همکاران(،)

محاسبه کرده اند همخوانی دارد با این تفاوت که ضریب در گیری در  1

 بسیار فعال می باشد .این پژوهش 

 

 با توجه به مطالب باال پیشنهادات زیر مطرح می گردد .

ب مطالعات کتمتن  با توجه به نتایج پژوهش و غیرفعال بودن  -1

متن کتب و نحوه ارائه متن به ، بازنگری در  مقطع ابتداییاجتماعی 

به خاطر آمرانه بودن مطالب و  صورت فعال پیشنهاد می گردد چرا که

 .باشد ازحد بر حفظیات از نظر ویلیام رومی نامطلوب میتأکیدبیش

ششم که با توجه های سوم ، چهارم و  های پایهبازنگری در فعالیت -2

ازحد برفعالیت به نتایج پژوهش از نظر ویلیام رومی به خاطر تأکیدبیش

موردنیاز را برای درک و و تفکر خوراک الزم برای فعالیت و خمیرمایه 

 ها در اختیار فراگیر قرار نداده است.پاسخ به فعالیت

با توجه به نتایج پژوهش و غیرفعال بودن کتاب مطالعات اجتماعی  -3

و فعالیت ها با  کتاب غیرفعال متن و تصاویر پایه پنجم ، که درمجموع

ازحد یشباشد و به خاطر آمرانه بودن مطالب و تأکیدبمی بسیار فعال1.57

جهت هماهنگ  بازنگریباشد که بر حفظیات از نظر ویلیام رومی نامطلوب می

 .پیشنهاد می گردد.کردن متن و تصاویر با فعالیت ها 

با توجه به اینکه یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه درسی کشور  -4

کتاب های درسی می باشند لذا مولفان کتاب ها نهایت دقت را در تالیف 

مفاهیم از لحاظ  ارائه فعال متن ،تصویر و فعالیت ها ، آوردن ن کتب ای

مد نظر  و استفاده از نظر معلمان راهای در مطالب سطوح باالی حیطه 

 داشته باشند.
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Abstract 

This research was conducted with the aim of analyzing the content of the textbooks of social studies in the 

elementary school (new books published in 1391 to 1396) and using the Content Analysis Technique by William 

Rumi, the active or inactive content of the content, including text, images and activities Was studied and reviewed 
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by three referees specializing in the field of educational sciences. The agreement coefficient between referees' 

opinion was calculated using Kendall's W method for text reliability of 0.65, images 0.51, and activities 0.90, 

which was acceptable. The results showed that in social studies, the third baseline coefficient of conflict for the 

text was 0.41, images 1.26 and activities 2.23, which showed that the text and images are Romantically favorable. 

In social studies, the fourth base of the conflict factor for the text was 0.24, 0.44 images and 1.91 activities, 

indicating that images are only in the optimal Roman range. In social studies, the fifth point of the conflict factor 

for the text 0.14, 0.03 images and activities 1.57 was calculated, which shows that in the text and images and 

activities, the Roman conflict coefficient is undesirable. In social studies, the sixth baseline of the conflict factor 

for the text was 0.37, 0.77 images and the activities were 8.37, indicating that the images are in the optimal Roman 

context. And, in the end, the review of the content of the social studies books is promoted. 
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