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 یدهچک

فارسی  هاییل محتوای کتابل، تححاضر انجام پژوهش هدف از هدف:

از  درصد 50 روش: بود. ذهنی  توانکم آموزاندوره دوم ابتدایی دانش

مورد   عنوان نمونهی هر کتاب، بههاو پرسش ، عکسمتن، تصاویر

برای تعیین میزان   ،به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد  مطالعه

الگوی از از کتاب درسی فارسی  ی منتخبآموز با محتواشدرگیری دان

های پژوهش نشان از آن است یافتهها: یافتهاستفاده شد. ویلیام رومی 

، در پایه چهارم، پنجم و ششم با متن آموزدانشمیزان درگیری که 

 اویرتصعکس و آموز با (؛ میزان درگیری دانش005/0و  0، 0ترتیب )به

ها آموز با پرسش( و میزان درگیری دانش5/0و  17/0، 45/1ترتیب )به

توان درمجموع میگیری: نتیجه( بود. 1/1و 58/0، 49/0ترتیب )به

 فارسی دوره دوم ابتدایی درسی  هایکتابنتیجه گرفت که 

و از های غیرفعال از لحاظ متن جزء کتابتوان ذهنی آموزان کمدانش

از همچنین  د.نشوسوب میمحهای فعال ها جزء کتابلحاظ پرسش

و کتاب غیرفعال های پایه چهارم و پنجم کتابتصاویر عکس و لحاظ 

 پایه ششم فعال است.
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to analyze the 
content of Farsi textbooks for second period of 
elementary school students with intellectual 
disability. Method: 50% of the text, pictures, 
images and questions of each book, as a sample of 
this study was selected by random sampling 
method. The William Rumi model was used to 
determine the extent of student engagement with 
the selected content  from Farsi textbooks Results: 
Research findings indicate that the level of student 
engagement with the text, at fourth grade, fifth and 
sixth, respectively (0, 0, ./005); the student 
engagement with the image and pictures sequence 
(1/45, ./17 and 1/45); and the involvement of 
students with questions, respectively (./49, ./58 and 
1/1), respectively. Conclusion: In general, it can be 
concluded that Farsi textbooks for the second 
period of elementary school students with 
intellectual disability are inactive in terms of text 
and active in terms of questions. And also Pictures 
and Images of fourth and fifth grade books are 
inactive and sixth grade books are active. 
 

Keywords: Content Analysis, William Rummy’s 
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 مقدمه

 راهتواند از می کهحتوا از عناصر برنامه درسی است م

کتاب درسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عرضه 

های کتاببنابراین (. 1383)ایمانی و مظفر،  شود

)رضوی و  ندرای برخوردادرسی، از اهمیت ویژه

های کتاب درسی دربردارنده بخش .(1386 نظرعلی،

در راستای  هایی است کهتمرین نوشتاری، تصویرها

شوند های کتاب انتخاب و سازماندهی میتحقق هدف

ترین و پرکاربردترین رسانه آموزشی و یکی از مهم

های آموزش و پرورش کشورهای آموزان در نظامدانش

باتوجه  (.1382عریضی،  ؛1386جهان است )نوریان، 

به اهمیت نقش کتاب در امر تعلیم و تربیت انجام 

ی علمی و تخصصی در زمینه هامطالعات و بررسی

 کتاب درسی بسیار ضروری است. 

یک روش منظم برای توصیف عینی  1تحلیل محتوا

ها و متون برنامه درسی و یا و کّمی محتوای کتاب

ی ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسمقایسه پیام

ضروری  هایازجمله روش( و 1386)یارمحمدیان، 

ست )هاشمی، همتی و ریزان درسی ابرای برنامه

اولین مورد مستند تحلیل کّمی (. 1389کاظمی، 

مطالب مکتوب، تحلیل محتوایی است که در قرن 

هیجدهم در سوئد انجام شده است )کریپندورف، 

همچنین مطالعه و (. 1383، ترجمه نایبی، 1980

تواند ارتباط بین برخی از های درسی میبررسی کتاب

ان با برنامه درسی را آموزمشکالت یادگیری دانش

و کمک کند که مفاهیم برنامه درسی به  کردهآشکار 

قرار داده شود های درسی شکل مناسبی در کتاب

(. روش تحلیل محتوا، 1395پور، )امینون و شریفی

ها نظیر مشاهده، مصاحبه و برخالف دیگر روش

 آوری اطالعات ندارد، زیرامطالعه موردی نیاز به جمع

ر های الزم با کاربرد این روش در اختیاتمامی داده

  (.1382پژوهشگر است )ساروخانی، 

از نظر جعفری هرندی، نصر و میرشاه جعفری 

ها ( تحلیل محتوا روش مطالعه و تحلیل ارتباط1387)

های درسی را در مراحل است که قابلیت بررسی کتاب

های واقع تحلیل محتوا یکی از روشمتعدد دارند. در

تواند است. این روش می های درسیتاببررسی ک

شناسایی نقاط قوت و ضعف کمک بزرگی در 

های درسی به متخصصان کند. بنابراین تحلیل کتاب

جعفری محتوا از اهمیت خاصی برخوردار است )

(، زیرا به اعتقاد 1389، میرشاه جعفری و هرندی

های ( با تحلیل درست و منطقی کتاب2010) داگبی

ای از مشکالت توان در جهت شناخت پارهدرسی، می

آموزان گام برداشت و به تحصیلی و یادگیری دانش

ها و قص، کاستیهای اساسی برای رفع نواانجام اقدام

ها قرار دادن اصولی مفاهیم برنامه درسی در کتاب

دست زد. ازطرفی با تحلیل محتوا و با شناسایی نقاط 

ریزی و سازماندهی ها، برنامهقوت و ضعف کتاب

آموزان توان تأثیر شگرفی بر دانشمطلوب آنها می

گذاشت )هوی ـ چان ویژه بر پیشرفت تحصیلی آنها به

 محتوا گاهی عالوه تحلیل(. به2009، و یاه ـ مین

 سازیمرتب برای شدهاستفاده فنی ابزار عنوانبه اوقات

شود )لیندگرین، الندرمن و نیز استفاده می متن

درسی  هایتحلیل کتابهمچنین  (.2020گرانهیم، 

های مناسب یادگیری برای در طراحی فرصت

ر، پو)امینون و شریفی گذاردیمآموزان تأثیر شدان

از های درسی بنابراین تحلیل محتوای کتاب (.1395

 .ای برخوردار استضرورت و اهمیت ویژه

تحلیل متخصصان بسیاری، متون متعددی را 

 ( به تحلیل محتوای کتاب1383قدسی ) اند.کرده

ن علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و تناسب آن با توا

 آموزان شهر تهران پرداخت. او اذعانذهنی دانش

کند: محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم به می

فعال طراحی شده است؛ یعنی عدم روش نیمه

 آموزان با مفاهیم. درگیری فعال دانش

از طرفی پژوهش کرمی، اسدبیگی و کرمی 

اول متوسطه  1( نشان داد متن کتاب ریاضی 1392)

نسب عالوه حسینیبه شیوه فعالی نوشته شده است. به

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67277
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67277
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67277
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=43030
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های ( دریافتند: میزان مهارت1387)و دهقانی، 

های تعلیمات اجتماعی اجتماعی موجود در کتاب

بود. بهروز، « درحد متوسط به پایین»درمجموع 

( نشان دادند میزان 1395حاتمی و مهرمحمدی )

توجه به مؤلفه حافظه فعال، مدیریت زمان و بازداری 

های بخوانیم و بنویسیم پایه سوم پاسخ در کتاب

 ی در سطح متوسط است. ابتدای

مهر همچنین نتایج پژوهش دهقانی و پاک

های ریاضی و علوم پایه ( در تحلیل کتاب1394)

ر ششم با الگوی ویلیام رومی، نشان از این بود که د

آموزان با کتاب علوم پایه ششم شاخص درگیری دانش

و با تصاویر کتاب  9ها ، با پرسش84/0متن کتاب 

ب ریاضی شاخص درگیری با متن است و در کتا 19/0

 30/0و با تصاویر کتاب  26/13ها ، با پرسش85/0

حاصل شد. بنابراین نتایج پژوهش مذکور نشان داد 

ده متن علوم و ریاضی این پایه به شیوه فعال تدوین ش

ها به شیوه غیرفعال که تصاویر این کتاباست، درحالی

به دلیل شده نیز های ارائهنگاشته شده است و پرسش

بودن بیش از اندازه منجر به خستگی و فعال

شود. با توجه به اینکه آموزان میحوصلگی دانشبی

ها و شده در قسمت پرسشهای یادمحتوای کتاب

آموز را به تصاویر نتوانسته آن چنان که باید دانش

ر دفعالیت، تفکر و تحلیل تشویق کند، اصالح و بهبود 

 رسد.ها ضروری به نظر میطراحی و تدوین این کتاب

( 1382پور، )فراهانی و علیواشقانیعالوه بر این 

تحلیل محتوای کتاب درسی »در پژهشی با عنوان 

ذهنی و مقایسه آن با  توانعلوم پایه اول کودکان کم

به این « کتاب درسی علوم پایه اول کودکان عادی

ـ توزیع اهداف یادگیری در بین 1نتایج رسیدند که: 

اب با توجه به اصول یادگیری، نسبت به مدت زمان کت

های ذهنی کودکان مناسب سال تحصیلی و توانایی

ـ کتاب با اهداف آموزشی علوم در دوره 2 ؛است

ـ با نظر به بررسی کتاب 3 ؛ابتدایی هماهنگ است

علوم از جنبه سازماندهی محتوا و اصول مرتبط با آن 

مورد فراموشی  توان گفت که شاید این امر تا حدیمی

 تدریس روش به توجه ـ با4یا غفلت قرار گرفته است. 

مشاهده  درسی موضوعات در های طراحیروش و کتاب

های کتاب در علوم آموزش در رویکرد این که شودمی

( نیز به 1380ناصح ) .است دهش رعایت شدهبررسی

بررسی و تحلیل محتوای کتاب ریاضی پنجم 

نی براساس نظرات معلمان توان ذهآموزان کمدانش

کند باتوجه پرداخته است. پژوهشگر نامبرده اذعان می

درصد از معلمان، محتوای این کتاب را  67به نتایج، 

دانند و البته ایشان انجام دارای کاربرد در زندگی می

 اصالحاتی در کتاب را ضروری دانسته است. 

ی و جهانگیر دانا، رضاپورهای پژوهش عربانییافته

با افزایش سطح پایه ( نیز نشان داد که 1394)

های فارسی دبستان ویژه تحصیلی، تغییری در کتاب

توان ذهنی از نظر انواع انسجام آموزان کمدانش

رق شود که از لحاظ معناداری با هم فواژگانی دیده می

تاب ک( با ارزشیابی 1398عالوه بر این رمضانی ) دارند.

سازی آموزی و جملهباندرسی و راهنمای معلم ز

شنوا نشان داد که طرح جلد آموزان ناشنوا/ کمدانش

چندان گویای عنوان محتوای درس نیست. دیگر 

های ظاهری آن متناسب تلقی شده است مگر ویژگی

تر باشد. او تر و جذابکیفیت رنگ که باید درخشان

های قلم ای تغییرات در اندازههمچنین دریافت که پاره

ها و فضاهای فعالیت کودک گذاریشده، فاصلهدهاستفا

 نیز مطرح است. 

های کنونی پژوهشگران حاضر نشان بررسی

دانا و همکاران دهد که به استثنای مقاله عربانیمی

( مطالعه دیگری که به بررسی و تحلیل 1394)

توان ذهنی بپردازد، صورت های فارسی کمکتاب

ی در این زمینه نگرفته است. بنابراین خأل پژوهش

 شود. از طرفی به دلیل گنجاندهکامالً احساس می

شدن قسمت عمده مفاهیم مورد نیاز در یادگیری و 

آموزش رسمی در کتاب و به تبع آن یافتن سمت و 

های معلم با آن انجام مطالعات پژوهشی سوی فعالیت
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ریزی و تغییر در و تحلیل محتوا به منظور برنامه

ای برخوردار ز اهمیت بسیار ویژههای درسی اکتاب

است. با درک خأل پژوهشی و اهمیت مسئله، 

پژوهشگران بر آن شدند تا پژوهشی با هدف تحلیل 

 هایپایهدوره دوم ابتدایی )فارسی  هایکتاب محتوای

 ذهنی توانکم آموزاندانش ، پنجم و ششم(چهارم

ر میزان درگیری فراگیانجام دهند و از این راه بتوانند 

 دوره دوم ابتداییفارسی  هایبا محتوای کتاب

را مشخص کنند. سه  ذهنی توانآموزان کمدانش

. آیا متن 1شده عبارتند از: سؤال پژوهشی مطرح

آموزان دانش های فارسی دوره دوم ابتداییکتاب

توان ذهنی براساس الگوی ویلیام رومی به شیوه کم

های تاب. آیا تصاویر ک2 فعالی نوشته شده است؟

توان ذهنی آموزان کمدانش فارسی دوره دوم ابتدایی

کند؟ براساس الگوی ویلیام رومی فراگیر را درگیر می

های فارسی دوره دوم ابتدایی کتاب های. آیا پرسش3

 کند؟.توان ذهنی فراگیر را درگیر میآموزان کمدانش

 روش

پژوهش حاضر، منحصر به تحلیل درونی کتاب است و 

برای بررسی  «تحلیل محتوای ویلیام رومی» گویالاز 

ویلیام رومی و تحلیل محتوایی کتاب استفاده شد. 

یکی از متخصصان تعلیم و تربیت است. در تجزیه و 

ها و تصاویر تحلیل محتوای یک کتاب متن، پرسش

کدام از اجزای محتوا را  گیرد. هرمورد تحلیل قرار می

آورد ال، خنثی در میهای فعال، غیرفعبه صورت مقوله

کند. هدف از و با استفاده از آنها متن را تحلیل می

کاربرد این روش در تحلیل محتوا آن است که دریابیم 

تواند یادگیرنده را نسبت به محتوا تا چه حدی می

ها جذب کند و ضریب فراگیری متن، تصاویر و پرسش

 ها تا چهآموز با متن، تصاویر و پرسشدرگیری دانش

، نقل 1377؛ مرعشی، 1377جمعه، میزان است )امام

پژوهش در تجزیه و تحلیل (. 1383 ،و مظفر ایمانیاز 

ها و تصاویر به تحلیل محتوایی متن، پرسشحاضر 

آموزان با میزان ضریب درگیری دانش راهکتاب از 

براساس مالک، تفسیر ضریب . شدکتاب پرداخته 

رومی در زمینه متن  ویلیام، روش پایایی ویلیام اسکات

( از ضریب پایایی باال و قابل 90/0( و تصاویر )94/0)

قبولی برخوردار است. بنابراین تکنیک ویلیام رومی به 

منظور تحلیل محتوای کتاب ابزار مناسب است 

 (.1383)قدسی، 

در این  :گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 دوره دومفارسی  هایپژوهش کل محتوای کتاب

های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی ابتدایی، یعنی پایه

، یعنی منابع ذهنیتوانکمگروه آموزان ویژه دانش

کتاب،  3شامل  95ـ94درس فارسی سال تحصیلی

دار، بدون صفحه )صفحات شماره 90پایه چهارم شامل

تألیف  5/40شماره و پشت و روی جلد( و با کد 

 78پنجم شامل (؛ پایه 1394و همکاران ) ورسلطانپ

دار، بدون شماره و پشت و صفحه )صفحات شماره

تألیف قیومی و همکاران  12/40روی جلد( و با کد 

صفحه )صفحات  78(؛ پایه ششم شامل 1394)

دار، بدون شماره و پشت و روی جلد( و با کد شماره

( 1394پور، راسخ و قیومی )تألیف ضرغام 80/40

با روش ار گرفت. قر مورد بررسی وسیله پژوهشگرانبه

ها و درسبا پرتاب سکه و گیری تصادفی ساده نمونه

 50صورت  ینانتخاب و به اعنوان نمونه صفحات به

ترتیب برای ها بهاز متن، تصاویر و پرسشدرصد 

ها با الگوی تحلیل محتوای متن، تصاویر و پرسش

 ویلیام رومی استفاده شد. 

 هایافته

 هایکتاب ل محتوایپژوهش کنونی با هدف تحلی

، پنجم و چهارم هایپایهدوره دوم ابتدایی )فارسی 

عبارتی بهانجام شد،  ذهنی توانکم آموزاندانش ششم(

از نظر ها این کتابمحتوای فعال یا غیرفعال بودن 

برای رسیدن به  بررسی شد. هاپرسشو متن، تصاویر 

آوری و این مقصود از الگوی ویلیام رومی برای جمع

های حاصل ها استفاده شد. در ادامه یافتهحلیل دادهت

 شوند.از الگوهای فوق ارائه می
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 برآورد این شاخص برایتحلیل محتوای متن: . الف

صورت تصادفی(  کتاب )بههر از متن  درصد 50

حسب های هر متن برسپس نوع جملهشد. انتخاب 

که در ذیل شرح داده شده ) متن هایهطبقات جمل

آموز با متن ین شدند و میزان درگیری دانشتعی (است

های فعال تقسیم )مقولهبا کمک فرمول ویلیام رومی 

راوانی نوع محاسبه شد. فهای غیرفعال( بر مقوله

 آمده است. 1در جدول و مقوله ها در هر طبقه جمله

 الگو: در اینهای متن شرح طبقات جمله

های لفظی یا جملههای غیرفعال ). مقولهالف

طور مستقیم در اختیار هایی که به: دانستنی(حفظی

 «دانش عمومی و انتقالی» گیردآموز قرار میدانش

ها را بدون تعبیر و هایی که دانستهجمله. Aشامل: 

مثل: عمق دریای . «دادن دانسته» کندتفسیر بیان می

های سؤالی جمله. B. متر است 76طور متوسط خزر به

«. سؤال با جواب» همراه دارندکه بالفاصله جواب به 

C .گیری بیان صورت نتیجه هایی که کتاب بهجمله

 تعریفکه به ی یهاجمله. D«. گیرینتیجه» کرده است

مثل هوش « تعریفیهای جمله»پردازند موضوعی می

 ....  عبارت است از

: (های درکیجملههای فعال ). مقولهب

دن به آنها آموزان برای رسیهایی که دانشیادگیری

ی هایی که به نحوجمله. e درگیری فعال دارند. شامل:

 خواهد تا تعبیر و تفسیری انجام دهداز فراگیر می

 هایی که بالفاصله جواب را بهسؤال. F«. تفسیری»

هایی که جمله. G«. جوابسؤال بی» همراه ندارند

در دفتر . «فعالیت» خواهدفعالیتی را از فراگیر می

هایی پرسش و تمرین.Hرا رسم کنید.  X خود نمودار

 است پژوهشکه پاسخ به آن مستلزم آزمایش و 

 «. پرسش آزمایشی»

اهمیت در تحلیل و های خنثی )بیپ. مقوله

آموزان تصاویر یا مراحل انجام یک دانش. iارزیابی(: 

 کلی طورآزمایش را مورد مالحظه قرار دهد. به

های فوق نگنجد، در جمالتی که در هیچ کدام از مقوله

مربوط به معانی  هایسؤال. jگیرد این مقوله جای می

؛ یارمحمدیان، 1389زاده، )معروفی و یوسف بیان

1386.)  
 اساس الگوی ویلیام رومیبر هاتحلیل متن کتاب 1 جدول

 پایه
 های غیرفعالمقوله های فعالمقوله های خنثیمقوله هامقوله

 ضریب درگیری
 J I H G F E D C B A طبقات

 چهارم
 0 164 8 4 2 0 0 0 0 0 0 فراوانی
  178 0 0 جمع

 پنجم
 0 167 4 0 0 0 0 0 0 0 0 فراوانی
  171 0 0 جمع

 ششم
 005/0 183 1 4 0 0 1 0 0 0 0 فراوانی
  188 1 0 جمع

نهایت بعد از اینکه ضریب درگیری )شاخص در

، نوبت تفسیر دشمشخص  تنآموز با مدرگیری( دانش

آموز با محتوا رسد. ضریب درگیری دانشمی نتایج فرا

بودن محتوا دهنده میزان فعالعددی است که نشان

است. به نظر ویلیام رومی زمانی یک کتاب درسی، 

 5/1تا 4/0فعال است که ضریب درگیری آن بین 

بیانگر این است که  4/0ضریب درگیری کمتر از . باشد

پردازد و از ه اطالعات علمی میکتاب فقط به ارائ

کردن مطالب علمی خواهد تا در پی حفظفراگیران می

های کتاب گروه ارائه شده باشند. چنین کتابی در

آموز آید که در آن دانشغیرپژوهشی به حساب می

 عهده ندارد.گونه نقش فعالی را در امر یادگیری بههیچ

نمایانگر  5/1تر از از طرف دیگر ضریب درگیری بزرگ

یا سؤال آن،  کتابی است که در مورد هر جمله، تصویر

خواهد تا به نوعی تجزیه و تحلیل آموز میاز دانش

هایی انجام دهد و به فعالیت بپردازد. چنین کتاب

مفروضات و اطالعات علمی کافی را در اختیار 

آموزان دهد و فقط از دانشفراگیران قرار نمی
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را انجام دهند. از نظر ویلیام  خواهند تا فعالیتیمی

صورت غیرفعال ارائه شده  ها نیز بهاین کتاب، رومی

در حالی که به ، طلبداست. زیرا فعالیت زیادی می

شود. اطالعات کافی و شرایط فراگیر توجه نمی

عقیده ویلیام رومی کتابی مناسب است و  بنابراین به

صورت فعال ارائه شده است که شاخص درگیری  به

و  4/0تر از آموز با محتوای آن کتاب بزرگدانش

 باشد. 5/1تر از کوچک

دهد، در نشان می 1طور که جدول همان

آموز با دانش یضریب درگیرشده های مطالعهکتاب

های چهارم و پنجم )صفر( و های پایهمتن برای کتاب

( به دست آمد. نتایج باال همگی 005/0پایه ششم )

نشان از غیرفعال و  است و 4/0کمتر از 

کتاب فقط عبارتی باشد؛ بهبودن کتاب میغیرپژوهشی

یران و از فراگ پردازدمیبه ارائه اطالعات علمی 

شده کردن مطالب علمی ارائهخواهد تا در پی حفظمی

 باشند.

برآورد این  برایتحلیل محتوای تصاویر: . ب

 انتخاب کرده،را کتاب هر از تصاویر  درصد 50شاخص 

که در ذیل )حسب طبقات تصاویر پس نوع تصاویر برس

تعیین شدند و میزان درگیری ( شرح داده شده است

کمک فرمول ویلیام رومی  هآموز با تصاویر بدانش

های غیرفعال( های فعال تقسیم بر مقوله)مقوله

در  مقولهمحاسبه شد. فراوانی نوع تصاویر در هر 

 آمده است. 2جدول 

 اساس الگوی ویلیام رومی:بر شرح طبقات تصاویر

K .شودمنظور تشریح یک موضوع استفاده می فقط به 

آموز خواسته شده است از دانش. L .)مقوله غیرفعال(

شده فعالیت یا آزمایش که با استفاده از مفروضات داده

روش . M .)مقوله فعال( خصوصی را انجام دهدبه

زمایش کردن وسایل الزم برای یک آآوری فراهمجمع

این شکل یا . N .)مقوله خنثی( کندرا تشریح می

تا  Kهای بندیتوان در طبقهمینرا  وصخصمنحنی به

N زاده، )مقوله خنثی( )معروفی و یوسف قرار داد

 (.1386؛ یارمحمدیان، 1389
 اساس الگوی ویلیام رومیبرها کتاب تصاویر تحلیل 2 جدول

 ریب درگیریض غیرفعال فعال خنثی هامقوله پایه

 N M L K هاهطبق

 45/1 40 58 0 0 فراوانی چهارم
 40 58 0 جمع

 17/0 41 7 0 1 فراوانی پنجم
 41 7 1 جمع

5/0 42 21 0 1 فراوانی ششم  
 42 21 1 جمع

نشان داده شده است، در  2طور که جدول همان

آموز با ضریب درگیری دانششده های مطالعهکتاب

(، پایه پنجم 45/1تصاویر برای کتاب پایه چهارم )

( به دست آمد. بنابراین از 5/0( و پایه ششم )17/0)

از لحاظ تصاویر فقط کتاب فارسی ر ویلیام رومی نظ

 (5/0)ریب درگیری آن ، زیرا ض، فعال استپایه ششم

است. کتاب فارسی پایه چهارم به علت  5/1تا 4/0بین 

تر پایه پنجم به علت کوچکو  5/1بودن از تربزرگ

از بعد تصاویر، کتابی غیرفعال محسوب  4/0بودن از 

 شوند.می

برآورد این  برایها: تحلیل محتوای پرسش. ج

انتخاب را های کتاب از پرسش درصد 50شاخص 

ها حسب طبقات پرسشها برکرده، سپس نوع پرسش

ـ که در ذیل شرح داده شده است ـ تعیین شدند و 

کمک فرمول  هها بآموز با پرسشرگیری دانشمیزان د

های های فعال تقسیم بر مقوله)مقولهویلیام رومی 
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ها در هر محاسبه شد. فراوانی نوع پرسشغیرفعال( 

  آمده است. 3طبقه در جدول 

اساس الگوی ویلیام ها برشرح طبقات پرسش

از  مستقیمطور بهتوان پاسخ آن سؤال را می.O رومی:

پاسخ آن .P .)مقوله غیرفعال( ست آوردکتاب به د

 .Q. )مقوله غیرفعال( مربوط به نقل تعاریف است

باید آنچه را  دادن به این سؤالآموز برای پاسخدانش

 به های جدیددر موقعیتاست، در این درس آموخته 

آموز این سؤال از دانش. R .)مقوله فعال( کار ببرد

فعال( )معروفی  کند )مقولهای را حل لهئخواهد مسمی

 (.1386؛ یارمحمدیان، 1389زاده، و یوسف

 اساس الگوی ویلیام رومیبر های کتابهاپرسشتحلیل   3 جدول

 ضریب درگیری های غیرفعالمقوله های فعالمقوله هامقوله پایه

 R Q P O طبقات

 49/0 36 3 18 1 فراوانی چهارم

 39 19 جمع

 58/0 35 6 25 2 فراوانی پنجم

 41 27 جمع

1/1 16 4 21 1 فراوانی ششم  

 20 22 جمع

نشان داده شده است، در  3طور که جدول همان

 آموز باانشدضریب درگیری های موردمطالعه کتاب

(، پایه پنجم 49/0برای کتاب پایه چهارم ) هاپرسش

ام نظر ویلی ( به دست آمد. از1/1( و پایه ششم )58/0)

ها شده از لحاظ پرسشبررسی درسی هایتاب، کرومی

 5/1تا 4/0بین  هاکه ضریب درگیری آنند زیرا افعال

ها، ها از لحاظ پرسشاین کتاببنابراین است. 

 شوند.محسوب می یمناسب هایکتاب

 گیریبحث و نتیجه

 هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل محتوای

 ،چهارم هایپایهدوره دوم ابتدایی )فارسی  هایکتاب

عنی یبود؛ ذهنی توانکم آموزاندانش پنجم و ششم(

میزان درگیری فراگیر با پژوهشگران خواستند 

شده و فعال یا نظر بررسیهای موردمحتوای کتاب

از نظر متن،  هااین کتابمحتوای بودن غیرفعال

مشخص شود. برای رسیدن به  هاپرسشو تصاویر 

ها ابهدف یاد شده نخست به صورت تصادفی از کت

گیری کرده و سپس از الگوی ویلیام رومی برای نمونه

( هاپرسش و متن، تصاویرتحلیل محتوای )شامل 

ها استفاده شد. در اینجا نتایج حاصل از تحلیل کتاب

 شود. های پژوهش ارائه میها در پاسخ به سؤالداده

های فارسی دوره دوم ابتدایی . آیا متن کتاب1

اس الگوی ویلیام ذهنی براس توانآموزان کمدانش

  رومی به شیوه فعالی نوشته شده است؟

از بررسی و ( 1)جدول های حاصل ا توجه به دادهب

ترتیب های چهارم و پنجم بهپایه تحلیل متن کتاب

شده بررسی هایجملهجمله، یعنی تمام  171و  178

جمله بررسی  189جمله از از  188ها و این کتاب

های متن درصد 50که در یه ششم شده از فارسی پا

یا حفظی )های لفظی جمله جزء ،این کتاب آمده است

غیرفعال( بودند و فقط یک جمله از فارسی پایه ششم 

عبارتی ضریب درگیری  جمله درکی یا فعال بود؛ به

های چهارم، پنجم و آموز با متن فارسی پایهدانش

 همگی ( بود. اعداد باال005/0و  0، 0ترتیب )ششم به

است. بنابراین در پاسخ به این سؤال  4/0کمتر از 

میزان درگیری فراگیر با توان گفت مطرح شده، می

یعنی میزان  ؛خیلی کم استهای فوق کتابمتن 

دعوت به پژوهش کمتر از حد معمول است و 

های جزء کتاب، از لحاظ متن مطالعههای موردکتاب

( در این 1388)بیابانگرد  د.نشوغیرفعال محسوب می

راستا و همسو با یافته باال معتقد است که امروزه در 

کنند و ها فقط اطالعات انتقال پیدا میبیشتر کتاب
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های کمی به یادگیری فعال توجه دارند، برای کتاب

های تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه مثال یافته

پنجم نیز نشان از غیرفعال بودن محتوای کتاب بود 

 1(. اما تحلیل محتوای کتاب ریاضی 1383سی، )قد

های ( و کتاب1392اول متوسطه )کرمی و همکاران، 

( 1394مهر، علوم و ریاضی پایه ششم )دهقانی و پاک

های این بودن محتوای کتاب بود. یافتهنشان از فعال

ها با پژوهش کنونی ناهمسو و مخالف است، پژوهش

تفاوت به نظر شده مهای بررسیالبته نوع کتاب

 رسند.می

را  با متن کتاب آموزانعلت درگیری پایین دانش

ها ارائه کتاب که در این توضیح داد توان اینگونهمی

های مستقیم بوده صرف اطالعات و مفاهیم به روش

های غیرفعال متن زیاد است، بنابراین تعداد مقوله

 تراست. درنتیجه طراحان کتاب باید در جهت فعال

های های فعال را افزوده و از مقولهن آن، مقولهکرد

آموزان افزوده، غیرفعال بکاهند تا بر انگیزه دانش

 به درگیری آنها را با متن بیفزایند و در رسیدن آنها

 بردارند )شیا و بیجرانو،اهداف آموزشی گام مؤثری 

الزم است یادآور شویم که نقص شناختی و (. 2010

 توانیآموزان با کملی دانشهای اصزبانی از ویژگی

 ذهنی است )تیلبرگ، سیگرز، بالکوم و ورهون،

برنامه و غیرفعال هستند )هاریس، . آنها بی(2018

(، 2018گارتی، هیلجنکامپ، میتچل و ملویل؛ مک

ند دارها را نبعالوه توانایی هدایت و درگیری در فعالیت

یلی لتواند د. این می(2016 )فریرا، ماکینن و آموریم،

های کتابمیزان درگیری فراگیر با متن بر پایین بودن 

در این دعوت به پژوهش و پایین بودن میزان فوق 

 ها باشد.کتاب

ابتدایی  های فارسی دوره دوم. آیا تصاویر کتاب2

توان ذهنی براساس الگوی ویلیام آموزان کمدانش

 کند؟ رومی فراگیر را درگیر می

آمده و تقسیم دستهای بهبا توجه به داده

آموز های فعال به غیرفعال میزان درگیری دانشمقوله

های چهارم، پنجم و های فارسی پایهدر کتاببا تصویر 

د حاصل اعدا ( بود.5/0و  17/0، 45/1ترتیب )ششم به

 ویرنمایانگر میزان درگیری فراگیران پایه ششم با تصا

 بودن درگیریکتاب فارسی باال است. علت باال

آموز با تصاویر در این کتاب این است که دانش

 داده آموزان با استفاده از تصاویر فعالیتی را انجامدانش

عبارتی با تصاویر درگیری ذهنی دارند و تصاویر و به

این کتاب فقط برای تشریح موضوعات استفاده نشده 

 است. 

های پایه انآموزرگیری دانشاز طرفی میزان د

عنا است؛ این به این م ویر پاییناتص باچهارم و پنجم 

آموز با است که در کتاب پایه چهارم درگیری دانش

کننده شده تصاویر بسیار زیاد است تا حدی که خسته

شود. اما در کتاب پایه پنجم تصاویر و غیرفعال می

پردازد و بیشتر به تشریح و توصیف یک موضوع می

اده از تصاویر ستفاخواهد که با آموز میکمتر از دانش

 فعالیتی را انجام دهد. 

توان گفت نتایج نتیجه در پاسخ به این سؤال میدر

پایه  شدههای بررسیکتابحاکی از این است که 

های از لحاظ تصاویر جزء کتابچهارم و پنجم 

در این راستا دهقانی و د. نشوغیرفعال محسوب می

 های ریاضی و( که به تحلیل کتاب1394مهر )پاک

 شانعلوم پایه ششم با الگوی ویلیام رومی پرداختند، ن

آموز با تصاویر کتاب علوم دادند ضریب درگیری دانش

آموز با کتاب ریاضی و ضریب درگیری دانش 19/0

های پژوهش است. نتایج این پژوهش با یافته 30/0

بودن کتاب از لحاظ حاضر همسو و بیانگر غیرفعال

ان کتاب باید در جهت تصاویر است. درنتیجه طراح

های پایه چهارم و پنجم بکوشند، اما کردن کتابفعال

شده از لحاظ کتاب پایه ششم برخالف نتایج یاد

 تصاویر، کتابی فعال است.
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های فارسی دوره دوم های کتاب. آیا پرسش3

توان ذهنی فراگیر را درگیر آموزان کمابتدایی دانش

 کند؟ می

آمده و تقسیم دستهای بهبا توجه به داده

آموز های فعال به غیرفعال میزان درگیری دانشمقوله

های فارسی پایه چهارم، پنجم و در کتاب هابا پرسش

د حاصل اعد( بود. ا1/1و  58/0، 49/0ترتیب )ششم به

ه . درنتیجه در پاسخ بدنباشمی 5/1تا 4/0بین همگی 

های توان گفت کتابشده میاین سؤال ذکر

ها فراگیر را درگیر العه از لحاظ پرسشمطمورد

عبارتی از اند؛ بههای فعالکنند؛ یعنی جزء کتابمی

ها هر سه کتاب مناسب و فعال لحاظ پرسش

شود که ها باعث میبودن پرسشباشند. این فعالمی

آموزان با موقعیت یادگیری درگیر شده و در دانش

 جهت ساخت دانش فعال باشند )روی و هالوسیک،

مهر و پاک یدهقانباال (. برخالف نتیجه 2009

 آموز با( دریافتند ضریب درگیری دانش1394)

های ریاضی و علوم پایه ششم ها در کتابپرسش

به دلیل ها یعنی این کتاب؛ ( بود26/13و  9ترتیب )به

بودن بیش از اندازه و ایجاد خستگی در فعال

یافته  باباال  . یافتهشودمیفعال محسوب آموز غیردانش

 حاصل از پژوهش کنونی همسو نیست.

از  شدهبررسی هایکتاب بودنفعالدر توجیه علت 

 توان اینگونه تبیین کرد که در اینها میلحاظ پرسش

های دادن به پرسشآموز باید برای پاسخها دانشکتاب

در موقعیت است، کتاب آنچه را که در درس آموخته 

های فوق تعداد کتاب جدید به کار ببرد و در

طور بهرا آموز پاسخ به آن که دانش هاییسؤال

مربوط به نقل یا  از کتاب به دست آورد مستقیم

 شود. کمتر دیده میباشد، تعاریف 

های کتابتوان نتیجه گرفت که درمجموع می

از  توان ذهنیآموزان کمدانش فارسی دوره دوم ابتدایی

و از لحاظ ال های غیرفعلحاظ متن جزء کتاب

از  د.نشومحسوب میهای فعال ها جزء کتابپرسش

و غیرفعال های پایه چهارم و پنجم کتابلحاظ تصاویر 

  کتاب پایه ششم فعال است.

: باتوجه به محدودیت پیشنهادهاها و محدودیت

ها براساس سایر زمانی امکان تحلیل محتوای کتاب

 ین پیشنهادهای تحلیل محتوا فراهم نبود. بنابراروش

های فوق با تحلیل کتابآینده های در پژوهششود می

های تحلیل دیگر بررسی شود. همچنین از روش

آموز با متن پایین که میزان درگیری دانشجاییآن

در جهت شود میکتاب پیشنهاد نگارندگان بود، به 

. کنندها از لحاظ متن تالش کردن کتابترفعال

م های پایه چهارعال بودن کتابغیرفبه دلیل عالوه به

 هایو پنجم در جهت اصالح ضریب درگیری اقدام

شود که و نیز به معلمان پیشنهاد می الزم صورت گیرد

روند تدریس به در ها تحلیل محتوای کتابراه از 

های موجود پی برده و در جریان تدریس نقص

 فیدمگیری از راهبردهای ها را با بهرهو ضعفها لاشکا

که در جایی. عالوه بر این از آنکنند و مؤثر رفع

های پایه پنجم و ششم اصل آسان به دشوار کتاب

 در جهت تنظیمشود میرعایت نشده بود، پیشنهاد 

 .شوداصل ساده به دشوار اقدام  براساس محتوا

 یادداشت
1. Content Analysis 

 منابع
ای کتاب تحلیل محتو»(. 1383) مظفر، محمد ؛ایمانی، محسن

 1381های آسمانی و کتاب کار پایه دوم دبستان چاپ سال هدیه
فصلنامه ، «1380در مقایسه با تعلیمات دینی چاپ سال 

 .142-116 :(7)3، های آموزشینوآوری
ضرورت بررسی کتب درسی و (. 1395پور، زهرا )امینون، عفت؛ شریفی

دومین کنفرانس . تحلیل محتوا در نظام آموزش و پرورش ایران
 . المللی مدیریت و علوم انسانیبین

تحلیل ». (1395بهروز، منیر؛ حاتمی، جواد؛ مهرمحمدی، محمود )
پایه سوم ابتدایی « بخوانیم و بنویسیم»های محتوای کتاب

. «های کارکرد اجرایی: روش آنتروپی شانوناساس مؤلفهبر
 .62-51(: 1)6، های علوم شناختیپژوهش

شناسی شناسی تربیتی )روان(. روان1388بیابانگرد، اسماعیل )
 یادگیری و آموزش(. تهران: نشر ویرایش.

مانیا؛  نژاد، ایراندخت؛ پدیدار،، مریم؛ قیومی، عفت؛ باقریورسلطانپ
دخت؛ پور، محبوبه؛ اشرفی امینه، نسرینضرغام لطفی، عشرت؛
، (. فارسی چهارم ابتدایی1394یاری، زهرا )صفی راسخ، صغری؛

 ، تهران: شرکت افست.5/40کد 

https://civilica.com/papers/l-6773/
https://civilica.com/papers/l-6773/
https://civilica.com/papers/l-6773/
https://civilica.com/papers/l-6773/
https://civilica.com/papers/l-6773/
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جعفری، ابراهیم هرندی، رضا؛ نصر، احمدرضا؛ میرشاهیجعفری
تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم »(. 1387)

های ابی، با تأکید بر تحلیل محتوای کتاجتماعی، رفتاری و انسان
 .58-33 :(55)14، فصلنامه حوزه و دانشگاه. «درسی

تبیین »(. 1389) ابراهیم ، سیدجعفریمیرشاه ؛هرندی، رضاجعفری
عنوان روشی اساسی در تحلیل محتوای های خوانایی بهفرمول
های درسی )تفسیر صیغ القرائة کأسلوب أساسی فی تحلیل کتاب

زه و )حو شناسی علوم انسانیروش. «محتویات الکتب المدرسیة(
 .116-97 :(63)16دانشگاه(، 

 تحلیل محتوای»(. 1378دهقانی، مرضیه. ) ؛داوود نسب، سیدحسینی
های اساس مهارتکتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر

ای های معلمان این دوره درباره محتواجتماعی و بررسی دیدگاه
 .98-79 :94، فصلنامه تعلیم و تربیت. «الذکرکتب فوق

 میزان درگیری فعال»(. 1394مهر، حمیده )، مرضیه و پاکدهقانی
 آموزان پایه ششم ابتدایی با محتوای کتب جدیدالتألیفدانش

 .89-74 :(46)20، ریزی درسیپژوهش در برنامه. «علوم و ریاضی
بیت تحلیل محتوای کتاب تر»(. 1386) نظرعلی، پروانه ؛رضوی، آمنه
م پژوهش در علو، «1379ش ( اول دبستان آموزش و پرور1بدنی )
 .28-15 :11، ورزشی

ارزشیابی کتاب درسی و راهنمای معلم » .(1398) احمد رمضانی،
فصلنامه . «شنواآموزان ناشنوا/ کمسازی دانشآموزی و جملهزبان

 .142-123(: 2)19، کودکان استثناییپژوهشی علمی ـ 
وم: د)جلد  (. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی1382) ساروخانی، باقر

 ها و فنون(. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتبینش
 فرهنگی. 

(. 1394دانا، علی؛ رضاپور، ابراهیم و جهانگیری، کیومرث )عربانی
آموزان های فارسی دبستان دانشتحلیل انسجام در متون کتاب»

فصلنامه علمی ـ . «اساس مدل هلیدی و حسنتوان ذهنی برکم
 .76-65(: 1)16، کان استثناییپژوهشی کود

های درسی دوره تحلیل محتوای کتاب»(. 1382) عریضی، حمیدرضا
های فصلنامه نوآوری، «حسب سازه انگیزه پیشرفتابتدایی بر

 .52-29 :(5)2، آموزشی
ایه (. فارسی پ1394پور، محبوبه؛ راسخ، صغری؛ قیومی، عفت )ضرغام

 افست.، تهران: شرکت 80/40کد ششم ابتدایی، 
جم تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پن»(. 1383) قدسی، احقر

 .«آموزان شهر تهرانابتدایی و تناسب آن با توان ذهنی دانش
 .38-7: (4)20، فصلنامه تعلیم و تربیت

یاری، دخت؛ صفیقیومی، عفت؛ راسخ، صغری؛ اشرفی امینه، نسرین
 ؛پور، محبوبهرغامنژاد، ایراندخت؛ لطفی، عشرت؛ ضزهرا؛ باقری

ران: ، ته12/40کد (. فارسی پنجم ابتدایی، 1394پدیدار، مانیا )
 شرکت افست.

تحلیل ». (1392کرمی، مهدی )؛ کرمی، زهره؛ اسدبیگی، پژمان
م ویلیا کاساس تکنیپایه اول متوسطه بر 1محتوای کتاب ریاضی 

، ریزی درسیپژوهش در برنامه. «رومی و حیطه شناختی بلوم
2(10) :167-179. 

شناسی. (. تحلیل محتوا: مبانی روش1980کریپندورف، کلوس )
 (. تهران: ناشر نی. 1383هوشنگ نایبی )ترجمه: 

(. تحلیل محتوا در علوم 1389زاده، محمدرضا )یوسف ؛معروفی، یحیی
 انسانی. همدان: انتشارات سپهر دانش.

پنجم  (. بررسی و تحلیل محتوای کتاب ریاضی1380ناصح، جواد )
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی مانده ذهنی. پایانعقب

 واحد بیرجند.
ل های فارسی سال اوتحلیل محتوای کتاب»(. 1386نوریان، محمد. )

-357 :(12)3، شناسان ایرانیفصلنامه روان، «دبستان در ایران
366. 
توای یل محتحل»(. 1382پور، احمد. )علی ؛فراهانی، ماشاءالهواشقانی

ن با ذهنی و مقایسه آ توانکتاب درسی علوم پایه اول کودکان کم
پژوهش در حیطه ، «کتاب درسی علوم پایه اول کودکان عادی

 .143-117 :(2)3، کودکان استثنایی

 تحلیل»(. 1389کاظمی، محمودرضا. ) ؛هاشمی، احمد؛ همتی، ابوذر
ول پیش های اجتماعی ـ اقتصادی سال امحتوای کتاب مهارت

ز اده اذهنی از منظر خوانایی با استف توانآموزان کمای دانشحرفه
و روش  های خوانایی )روش کلوز، روش بررسی تصاویرروش

فصلنامه ، «ها( و نظرات دبیران این درسبررسی پرسش
 .64-43 :(4)5، تازه در علوم تربیتیهای اندیشه
: زی درسی. تهرانری(. اصول برنامه1386محمدحسین )، یارمحمدیان
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