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Abstract 

The present study was conducted with the aim of (the extent of active involvement of sixth 

grade elementary students with the content of the book Social and Mathematical Studies from 

the perspective of teachers in Tafresh city). The method of this research was Mojtawa analysis 

technique based on students' involvement coefficient in three components of text, questions 

and images. The statistical population of this study was the textbooks of social studies and 

mathematics in the sixth grade of elementary school in which all texts, questions and images 

in both books were analyzed. The results showed that the rate of active involvement in the 

text of the sixth grade social studies textbook was 1.35, the questions were 1.13 and the 

images were 0.69. Also, these results were 0.73, 4.74 and 1.44 in the sixth grade mathematics 

textbook, respectively, which can be said that the sixth grade social studies textbook has been 

actively compiled in all aspects. The text and image of the math textbook is also active, but 

the sixth grade math textbook questions are too active and will cause students dissatisfaction 

and boredom. 
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 چکیده

 هیدگاد زا ریاضی و اجتماعی تمطالعا بکتا یمحتوا با ابتدایی  ششم پایه انزموآ انشد لفعا یرگیرد میزان» پژوهش حاضر با هدف 
تکنیک تحلیل محتوا بر اساس ضریب درگیری دانش آموزان در سه مؤلفه ، صورت گرفت. روش این پژوهش تفرش« شهرستان معلمان

متن، پرسش و تصاویر بود. جامعه آماری این پژوهش کتاب های مطالعات اجتماعی و ریاضی پایه ششم ابتدایی بود که کلیه متون،پرسش 
یزان درگیری فعال در متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه ها و تصاویر در هر دو کتاب مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. نتایج نشان داد که  م

بود که  00/6و  30/0، 33/1بود. همچنین این نتایج در کتاب ریاضی پایه ششم، به ترتیب  12/1و تصاویر  63/6، پرسش ها، 33/6ششم 
تصویر کتاب ریاضی نیز فعال است می توان گفت کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم به شیوه فعال از همه جهات تدوین شده است. متن و 

 ولی پرسش های کتاب ریاضی پایه ششم بیش از اندازه فعال است و نارضایتی و خستگی دانش آموزان را به همراه خواهد آورد.
 

 یاضیو ر یکتاب مطالعات اجتماعدرگیری فعال، تحلیل محتوا،  واژگان کلیدی:

 علوم تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در 

 

 

 مقدمه 

نظام آموزشی کشور، عمدتاً کتب درسی به عنوان یکی از عناصر 
آموزش است که وارد عرصه اجرا شده و لذا، مهم و کلیدی در 

تنها مرجع ارزشیابی از آموخته های فراگیران به شمار می رود. 
بنابراین این تنها بودن معیار ارزیابی، خود به عنوان یکی از 
مسائل جدی نظام برنامه آموزشی متمرکز، قابل تأمل و مطالعه 

اب ها، از معیارهای تناسب اهداف برنامه درسی با محتوای کت
مطالب و . [6]وظایف برنامه ریزان درسی محسوب می شود

مفاهیم مورد نیاز کودک در یادگیری و آموزش رسمی به صورت 
مطالب نوشتاری و تصویری در کتاب گنجانده شده و به تبع آن 

دیگر فعالیت و کارهای معلم سمت و سو می یابد. به زعم 
(، چگونگی سازمان 2113) 2( و پایوارنتا و مانکولد2112) 6مارش

دهی محتوا در کتاب های درسی، نقشی کلیدی در کارایی برنامه 
 3درسی اجرا شده ایفا می کند و به اعتقاد هوی و همکاران

(، سازماندهی مطلوب آن می تواند پیشرفت تحصیلی 2112)
فراگیران را به همراه داشته باشد. بنابراین محتوای کتاب درسی 

باشد که دانش آموزان را فعاالنه در فرایند باید به گونه ای 
یادگیری درگیر کرده و آنان را به تفکر و تعقل درباره مطالب 

 [2]ارائه شده وادار نماید

 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=827497&_au=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF++%D8%AD%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=827497&_au=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF++%D8%AD%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=827491&_au=%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%87++%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=827498&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF++%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
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برنامه و محتوای کتاب درسی، یکی از عناصر مهم نظام  
آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف آموزش و پرورش 

زش و پرورش ایران نقش اساسی دارد. از آنجا که نظام آمو
متمرکز و برنامه، کتاب و معلم، محورهای اساسی آموزش و 

کتاب درسی  اند و با توجه به آن که در بسیاری از موارد، یادگیری
تنها رسانه آموزشی است که در اختیار معلم قرار دارد و فرآیند 
تدریس و یادگیری تنها با اتکا به محتوای برنامه درسی، مفاهیم 

پذیرد و از سوی  ای مطرح شده در آن صورت میه و ارزش
های  های تحصیلی، امتحانات و گزینش دیگر، انواع ارزشیابی

گیرد،  های درسی صورت می مبنای محتوای کتاب متعدد بر
نقش کتاب به منزلة برنامة آموزش بسیار مهم تلقی شده، جای 

اصالح تعمق، بررسی و تتبع فراوان دارد. بازنگری، تجدید نظر و 
های درسی، زمینة رشد و پیشرفت  برنامه و محتوای کتاب

های درسی  ب آورد. محتوای مطلوب کتا تحصیلی را فراهم می
تواند دانش آموزان را به چالش فکری وادارد و از جمود  می

های عصر جدید  فکری و ذهنی رها سازد و پاسخگوی نیازمندی
 .ها باشد انسان

ای کتب درسی عامل مهمی در از طرفی چگونگی تنظیم محتو
تعیین چگونگی یادگیری است. گاهی عدم کارایی و نامناسب 
بودن محتوا و عدم تناسب آن با توانایی درو و فهم دانش 

ای کمتر از انتظار به  آموزان، یادگیری را مشکل میکند یا نتیجه
بنابراین، در تهیه کتاب درسی مؤثر و اثربخش، . [3]آورد بار می
ای تنظیم  گونه ای آموزشی و تجارب یادگیری باید بهه فعالیت

های یادگیری با  شوند که یکدیگر را تقویت کنند و فعالیت
های دانش آموزان منطبق باشند تا بتوانند الگوی رفتاری  توانائی

های درسی  کتاب .[6]موردنظر را در یادگیرنده به وجود بیاورند
مشی آموزشی  و خط به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوا

. [0]باشند دارند، کانون توجه متصدیان آموزش و پرورش می
های آموزشی متمرکز مانند  های درسی در نظام اهمیت کتاب

ایران که تقریباً تمام عوامل آموزشی بر اساس محتوای آن تعیین 
های آموزشی است و به  شود بیش از سایر انواع نظام و اجرا می

بیش از اندازه است که صرف وقت نیروهای خاطر همین اهمیت 
 تواند راه های درسی می متخصص در ارزشیابی و تحلیل کتاب

ت جاری آموزش باشد. در حال الگشای حل بسیاری از مشک
درسی یکی از مهمترین مراجع و منابع برای  های حاضر کتاب

های آموزشی  که بیشتر فعالیت آیند. چرا یادگیری به شمار می
 .پذیرد ب این رسانه صورت میدر چارچو

دهد در مورد میزان فعال  مانگونه که ادبیات پژوهش نشان میه
و ریاضی پایه  و غیرفعال بودن کتاب درسی مطالعات اجتماعی

صورت نگرفته است. لذا، این تحقیق در نظر دارد  ششم ابتدایی
پایه ششم  یاضیبه تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی و ر

به  د.بر اساس میزان فعال و غیرفعال بودن محتوا بپرداز ابتدایی
عبارتی، این تحقیق بر آن است تا میزان فعال و غیرفعال بودن 
کتاب فوق و نیز میزان درگیری دانش آموزان را نسبت به متن، 

 کتاب با بهره کنندگان ها و تصاویر بررسی کند تا تدوین پرسش
ها را مورد  تحقیق، کتابها و نتایج این  گیری از یافته

تر شدن متن،  زم را برای فعالالتجدیدنظر قرار داده، زمینه 
و به این مهم پاسخ دهد که پرسش و تصاویر کتاب فراهم کنند

 یمحتوا ابتدایی با ششم پایه انزموآ انشد لفعا یرگیرد میزان
 شهرستان معلمان هیدگاد زا ریاضی و اجتماعی تمطالعا بکتا

 ت؟چقدر استفرش 
 

 مبانی نظری تحقیق

 تشریح نظریه یادگیری 
توانایی تقلید و   بر توجه و عالقه،  وهالع  یادگیرنده باید 

الگوبرداری را دارا باشد.یادگیری اجتماعی، بنا بر مشاهده و تقلید، 
به طور ناخودآگاه در بسیاری از افراد به صورت مثبت و منفی 

بار خود را به دنبال  زیان یا  گیرد و پیامدهای ثمربخش، انجام می
خواهد داشت. بنابراین برای تبیین این نظریه باید مفاهیمی چون 
تقلید، الگوبرداری و مشاهده را شرح دهیم؛ اما قبالً باید انتقادات 

حظه کنیم تا بستر نظریات السیک را مالهای ک ایشان بر نظریه
 سازی انتقادات بندورا به تبیین شرطی. دایشان فراهم شو

از همان ابتدا با ترکیب  0بندورا .[0]کالسیک و کنشگر از یادگیری
بندی سنتی دیدگاه  های شناختی و اجتماعی رفتار، به تقسیم جنبه

دهد و به  های دیگر خاتمه می رفتارگرایی در مقابل دیدگاه
کند.او در  اهمیت نسبی عوامل بیرونی و درونی در رفتار تأکید می

بعدی  اجتماعی خود، دیدگاه یک-جریان پرورش نظریه شناختی
ترین فرضیه رفتارگرایی  اری محیط بر انسان، یعنی عمدهتأثیرگذ

که دربر گیرنده کلیه عوامل  "را رد کرده، به طرح موجبیت 
فرایندی به هم پیوسته "فردی و اجتماعی در فرایند دوجانبه یا 

 [.3]پردازد یادگیری است می
 

 یادگیری فعال 
یادگیری  3از یادگیری فعال تعاریف مختلفی شده است بالدوین

یادگیری « یادگیری فعال »  فعال را این گونه تعریف می کند 
اثربخشی است که فراگیرنده به طور فعال در عمل یادگیری 

 خوداو.   درگیر می شود و عمل یادگیری در کنترل
نیز یادگیری را نوعی تجربه فعال توسط (، 6021-6232)دیویی

طریق کتاب و معلم، جای یادگیری از  یادگیرنده می داند، اوبه 
فنون مجرد  یادگیری از طریق تجربه و به جای کسب مهارتها و 

و صرف به وسیله تمرین، کسب آنها به عنوان وسیله ای برای 
حیاتی و الزم و به جای ارائه مطالب انتزاعی به  نیل به اهداف 
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حال تغییر را توصیه  دانش آموز آماده نمودن او برای دنیای در 
ف توجه به پژوهش نیز بدون تردید ارتباط زیادی عط. می کند

با میزان گسترش روحیه پژوهشی و توان کشف در جامعه داشته 
است که پشتوانه این نیروی پژوهشی فعال نمودن یادگیرندگان 

 .[1]می باشد
 

 شیوه های ارائه محتوای کتاب های درسی 
می محتوای برنامه درسی از نظر نوع تاثیری که بر یادگیرنده 

نهد ممکن است جهت کامال متفاوت را ورپیش گیرد، از طرفی 
محتوای برنامه درسی می تواند یادگیرنده را برای تفکر و تعقل 
بر مسائل آماده کند و از طرف دیگر می تواند او را حفظ کردن 

بنابراین نحوه ارائه محتوا عامل مهمی در . مطالب عادت دهد
گیری است، یادگیری در نتیجه میزان یادگیری و نیز چگونگی یاد

بر این اساس از دو نوع . رفتار فعال یادگیری انجام می گیرد
الف( : شیوه ارائه محتوای برنامه درسی می توان سخن گفت

هرگاه اطالعات و معلومات جدید به شکل : شیوه ارائه غیر فعال
مشخص و کامال آماده در اختیار یادگیرنده قرار گیرد و دانش 

حفظ کردن آنها قناعت خواهد کرد . زیرا موقعیتی برای آموز به 
فعالیت و تجربه کردن او فراهم نیامده است، مطالب کامال به 
صورت سطحی در ذهن یادگیرنده جا خواهد گرفت . در چنین 
شرایطی نه تنها آموخته های فرد او را در تفکر کردن کمک نمی 

ها را نیز نخواهد کند، بلکه حتی فرد امکان استفاده صحیح از آن
داشت، زیرا آموخته های جدید در صورتی می تواند به خوبی در 

باشند و « ساخت» آینده مورد استفاده فرد واقع شود که دارای 
این ساخت زمانی حاصل می شود که فرد در جریان یادگیری، 
فعاالنه دخالت داشته باشند. به طور کلی در شیوه غیر فعال 

فظه پروری است و نهایتا به خمودگی فکر بیشترین تاکید بر حا
منجر خواهد شد و یادگیرنده نقش فعال در جریان یادگیری 

 .ندارد
در شیوه ی ارائه فعال محتوا به صورتی  :ب( شیوه ارائه فعال

عرضه می شود که فراگیر را وادار به تفکر، اندیشیدن و تحلیل 
 با محتوای نماید. به عبارت دیگر در این شیوه یادگیرنده کامال

ارائه شده درگیر است یعنی اوال سعی می کند یادگیرنده را وادار 
به استفاده از تجربیات قبلی خود نماید و ثانیا او را به تجزیه و 
تحلیل مطالب ارائه شده وادار کند، در او قدرت تفکر و تعلق را 
پرورش خواهد داد زیرا یادگیرنده را به معنای دقیق کلمه وادار به 

به طور  .[1]جربه کردن نموده و او را به فعالیت واداشته استت
کلی شیوه ارائه ی فعال مطالب به فعالیت های اکتشافی، 
پژوهشی و خالق دانش آموز اهمیت داده می شود لذا در این 
شیوه به درگیری دانش آموز با محتوای کتاب و تفکر و فعالیت 

یادگیری دانش آموزان را انجامد و از این طریق می توان  او می
 .سعه دادتو
 
 

 وارتباط آن با یادگیری فعال ویلیام رومیدیدگاه 
تکنیک کمی تحلیل محتوای کتاب درسی است و از دو نوع 
مقوله ارائه فعال و غیر فعال برای تحلیل متن تصاویر، فعالیت ها 
و پرسشها تشکیل شده است و با استفاده از این مقوله های می 

 شیوه تالیف فعال  یا غیر فعال کتاب را مشخص نمود.توان 
( تاریخچه تحلیل محتوا را به دو دوره سنتی و 2116)3رابرتس

نوین تقسیم کرده و مهمترین شواهد هر دوره تاریخی را به شرح 
 زیر بیان کرده است.

 

 تحلیل محتوا در دوره ی جدید
و  «تحلیل به عنوان یک روش تحقیق در علوم اجتماعی»
 «.های رسانه ای تحلیل گرایشات و سیاست»
تحلیل اسناد و متون «.»اسختحلیل سواالت باز پ»

 0ویلیام رومی [3]«.تحلیل معانی و مضامین پنهان».«دیداری
تکنیک » متخصص آموزش علوم روش ارائه محتوا را در کتاب 

 بدین گونه بیان می کند :«  2های پژوهشی برای آموزش علوم
علوم را فرآیندی پژوهشی و اکتشافی در نظر شیوه آموزش » 

می گیرد از این رو پیوسته بر آن تاکید دارد که  نحوه ی آموزش 
بدین ترتیب  .علوم باید به صورت فعال و تحقیقی باشد

مشاهدات واقعیات در پایین ترین سطح قرار می گیرند و 
یادگیرنده پس از یادگیری آن به یک دسته اصول و مفاهیم 

یابد و سرانجام می تواند طرح های مفهومی را در  دست می
ذهن خود مجسم نماید و منظور از طرح مفهومی به عنوان یک 

یا سیستمی از حقایق، اصول و مفاهیمی که می « ایده بزرگ » 
تواند در یک توالی عمیق یادگیری از ساده به پیچیده سازماندهی 

طرح مفهومی  شود تعریف شده است.از این رو ویلیام رومی طبق
محتوای فعال و غیر فعال را تعریف می نماید . هرگاه محتوا در 
پایین ترین سطح توالی ارائه شده قرار داشته باشد یعنی محتوایی 
که حقایق که حقایق را ارائه می دهد و سپس نتایج یا اصول 
کلی را بالفاصله مطرح می سازد و چنین محتوایی غیر فعال 

کس هرگاه محتوا دانش آموزان را به محسوب می شود و بالع
فعالیت وادار نماید که اصول کلی خود را کشف کند  چنین 

لذا روش رومی، شیوه ها و  .[0]محتوای فعال حساب می شود
راهبردهای فعال آموزشی را طلب می کند . وی آموزش به 
خصوص آموزش علوم را جریانی اکتشافی در نظر می گیرد و 

ش آموز باید در جریان آموزش فعال باشد و اعتقاد دارد که دان
خود به کشف مطالب بپردازد و در این صورت است که عالقه و 
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انگیزه دانش آموز تحریک می شود این عقاید را در افکار دیویی، 
برونر و پیاژه و سایر اندیشمندان روش فعال دیده می شود که 

ثال دیویی قبال در مورد آن کامال توضیح داده شد . به عنوان م
بر این باور است که در فرآیند حل مساله با روش عملی ابتدا 
مسئله بیان می شود و سپس فرد به جمع آوری اطالعات و 
یافتن راه حل های مناسب می پردازد سپس راه حل ها را 
آزمایش کرده و یک راه حل مناسب را انتخاب می کند و در 

می شخص در جریان نهایت به اصول نتایج می رسد و به نظر رو
یادگیری باید مراحل زیر را طی نماید: مساله را طرح و بیان 

آوری  نماید، برای حل مسئله طرحی را در نظر بگیرد به جمع
اطالعات بپردازد و سرانجام پس از آزمایش و حل مسئله به 

از این رو با مقایسه دو روش مشاهده می شود  تعمیم آن بپردازد.
روش رومی همخوانی دارند با توجه به  مراحل روش دیویی با

بحث مطرح شده، نکته مهمی که در روش مساله و یا پژوهش 
علمی مورد توجه می باشد آن است که ارائه محتوا به صورت 
مساله است تا یادگیرنده نسبت به آن حساس شده و سپس به 
حل آن برانگیخته شود . یعنی محتوا به شکلی باشد که فرد را 

 ادگیری برانگیزد. در این رابطه رومی بیان می کند :نسبت به ی
محتوا باید به شکلی ارائه شود که دانش آموز را نسبت به »

 [3]« یادگیری برانگیزد و سبب فعالیت او در امر یادگیری گردد 
رومی محتوایی را فعال می داند که ویژگی های ذیل را داشته 

 باشد :
تا آزمایش را انجام داده و  ـ از دانش آموز خواسته شده باشد 6

 نتایج حاصل از آن را تجربه و تحلیل کند . 
ـ پرسش هایی که پاسخ دادن به آن مستلزم است که  2

 یادگیرنده مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل کند. 
ـ پرسش هایی که برای جلب توجه یادگیرنده ارائه شده توسط  3

 است.مولف بالفاصله به آن جوب داده نشده 
ـ از یادگیرنده خواسته شده فعالیتی انجام دهد و یا از  0

 مفروضات داده ها استفاده کند .
ـ پرسش های جدیدی که طرح شده و جواب آن در کتاب  3

نیست و از دانش آموزان خواسته شده که خود نتیجه گیری 
 نمایند.

ـ از یادگیرنده خواسته شده تا مسائل عنوان شده در متن  1
 را حل نماید .محتوا 

بدین ترتیب کتابهایی که ویژگی های فوق راداشته باشند شیوه 
ی ارائه آن فعال می باشد و بالعکس کتابهایی که فقط به ارائه 
نتایج و حقایق علمی و تعاریف می پردازند غیر فعال هستند در 
نتیجه این چنین کتابها معموال منجر به اقتدار معلم و یادگیری 

ش آموز می شود . این وضع باعث می شود که طوطی وار دان
آموزان فکر کنند اطالعات و اصول علم بیشتر از کتاب به  دانش

دست می آیند تا اینکه به وسیله مشاهده، تجزیه و تحلیل 
اطالعات و نتیجه به دست آیند . بدیهی است که کتابهای 

 های مختلف مورد توجه قرار دهد درسی باید مسائل را از دیدگاه
و به نحوی طراحی و تالیف شوند که دانش آموز با دیدگاه های 

برخورد کند تا بفهمد که ایده های مهم از مشاهدات  متضاد
بعضی اصول و مفاهیم علمی که . [0]کوچک به دست می آیند

توسط دانشمندان مطرح می شوند در سایه مشاهدات و تجربیات 
تباط میان آنها بندی و ایجاد ار حاصل شده است و پس از دسته

همان طور که قبال هم  به صورت مفاهیم علمی مطرح می شود.
اشاره شد این دیدگاه با دیدگاه های دیویی، پیاژه، آزوبل و برونر 
درباره ی ارائه محتوا به شیوه ی فعال رابطه تنگاتنگ و نزدیک 

نامه ارتباط  دارد . و از طرف دیگر، ارتباط روش رومی با این پایان
م دارد زیرا این روش بهترین تکنیک های موجود جهت مستقی

بررسی کلی محتوای کتابهای درسی و متمایز کردن محتوای 
فعال از غیر فعال می باشد . لذا روش رومی به عنوان یک 
تکنیک موثر ارزشیابی ارائه فعال با زیر بنای تئوریک بسیار قوی 

 .[2]می باشد
 

 پیشینه تجربی تحقیق 

، در پژوهش خود با عنوان [61](6323همکاران)خادمی و 
تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی از منظر فعال و »

غیرفعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 
که متن کتاب علوم با ضریب درگیری  دادندنشان ، «23-6320
متنی فعال و پویاست و دانش اموز متن را تجزیه تحلیل 02/6

را بیان می کند پرسش های کتاب با ضریب درگیری  ونتیجه
که نشان می دهد که پرسش ها غیر فعال وغیر پویا هستند  3/3

و زمینه را برای یادگیری فعال فراهم نمی کنند،,وهمچنین 
ی فعال  نشان دهنده33/1تصاویر کتاب علوم با ضریب در گیری 

هم می کند و پویا بودن تصاویر است وزمینه را برای فعالیت فرا
.بنابراین، متن و تصاویر کتاب علوم پایه ی ششم ابتدایی 

به روش فعال وسواالت به روش غیر فعال تدوین 6320-6323
 .شده اند

 لیتحل»، در پژوهش خود با عنوان [66](6323گودرزی) 
 امیلیبه روش و ییششم ابتدا هیپا یکتاب علوم تجرب یمحتوا

یعنی متن  13/1که ضریب درگیری متن ، نشان دادند «ی روم
براساس روش ویلیام رومی مناسی است.ضریب درگیری پرسش 

های فعال و پویاست و  ینی پرسش های کتاب پرسش 23/6ها 
به غیر فعال بودن  30/1ضریب درگیری تصاویر و جداول کتاب 

 . این واحد تحلیل اشاره می کند
در پژوهش خود که با عنوان ، [62] (6320و همکاران) خسروی

تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر »
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، «ی هوشهای چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن اساس مؤلفه
برمبنای الگوی ویلیام رومی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 
کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی در بخش متن و تصاویر 

ها به شیوه فعالی تدوین  غیرفعال اما در بعد فعالیتبه شیوه 
تحلیل »در پژوهش که به  ،[63](6320)لشگری  .گردید

محتوای کتاب مطالعات اجتماعی طبق الگوی ویلیام رومی در 
پرداخت  «میزان درگیری ذهنی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

یه به این نتیجه رسید که محتوایی کتاب مطالعات اجتماعی پا
سوم ابتدایی ازلحاظ متن، تصویر و فعالیتها به روش غیرفعال 

 .شده است طراحی
تحلیل »در تحقیقات خود که به  ،[60](6320)کریمی و همکاران

محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس روش 
پرداخت نشان داد که در کتاب علوم تجربی پایه  «ویلیام رومی

 ت بهالصورت فعال ولی سؤا صاویر بهششم ابتدایی متن و ت
 .اند شده صورت غیرفعال ارائه

بررسی و تحلیل »در  [63](6323)فتحی هفشجانی وهمکاران 
محتوای کتاب علوم چهارم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام 

شده در کتاب  های ارائه ها و پرسش نشان دادند که متن «رومی
پایه چهارم ابتدایی فعال است و تصاویر کتاب علوم تجربی 

غیرفعال هستند و همچنین محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی 
ت لفظی آن از الارزش پژوهشی و تفکر کمتری دارد و جم

 . ت درکی بیشتر استالجم
، در پژوهش خود با عنوان [61](2162) 61کاچانکو-گرومت و تی

ضریب  ،«تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی زیست»
 برای تصاویر 11/1برای متن و ضریب درگیری  62/1درگیری 

هم متن کتاب و هم طراحی تصاویر  دادنشان  نتایح،محاسبه شد
آن به صورت غیرفعال است. همچنین مقایسه بین محتوای 
بخش جانوری و گیاهی نمایانگر آن است که هر دو بخش به 
صورت غیر فعال نگاشته شده اند و میزان غیر فعال بودن در 

  .حث جانوری بیشتر استمبا

، در پژوهش خود با عنوان [63](2160و همکاران) 66پینگ تان
تحلیل محتوای کتابهای اموزشی اخالقی از نظر ارزشهای »

، نشان دادند که ارزش های احترام، سخت کوشی و «اخالقی 
مقید بودن در این کتابها ذکر شده بود و کتب درسی نه تنها به 

پرداخته بود بلکه به تعهد و مسئولیت به  تعهد و مسئولیت فردی
عنوان یک احساس فردی برای ایجاد نظم و انضباط نیز اشاره 

  کرده بود.

، در پژوهش خود با عنوان [60] (2160) 62پراتما و همکاران
،به مهارتهای «تجزیه و تحلیل محتوای کتب درسی ریاضی»

پرداختند و بیان داشتند که در کتب درسی  HOTSنفکر 

ریاضی مهارتهای تفکر به خوبی آموزش داده شده و در یادگیری 
 ریاضی به دانش آموزان کمک زیادی می کند.

، در پژوهش خود با عنوان [62](2163و همکاران) 63سابورمان
تحلیل محتوا کتاب های درسی علوم و انگلیسی مدارس »

منظربهداشت دهان و دندان در کشور ابتدایی و متوسطه از 
درصد به  11/0، نشان دادند که محتوای متن در حدود «تامیلنادو

این مقوله پرداخته بودند. نتایج آنها نشان داد که پتانسیل 
کتابهای درسی متوسطه در ارائه پیام های بهداشتی دهان و 

 دندان بسیار اندک است.
 

  یقسواالت تحق

 ی تحقیقاصل سوال
 یمحتوا با  ابتدایی ششم پایه انزموآ انشد لفعا یرگیرد میزان

 تا چه حد است؟ ریاضی و اجتماعی تمطالعا بکتا
 

 فرعی تحقیق سؤاالت
 تمطالعاارائه فعال در متن کتاب  یوهش یریبه کارگ میزان .6

 تا چه حد است؟ ابتدایی ششم پایه ریاضی و اجتماعی
کتاب  یارائه فعال در پرسش ها یوهش یریبه کارگ میزان .2

 تا چه حد است؟ ابتدایی ششم پایه ریاضی و اجتماعی تمطالعا
 تمطالعاکتاب  یرارائه فعال در تصاو یوهش یریبه کارگ میزان .3

 تا چه حد است؟ ابتدایی ششم پایه ریاضی و اجتماعی
 یردانش آموزان با متن، پرسش ها و تصاو یریدرگ شاخص
تا چه حد  ابتدایی ششم پایه ریاضی و اجتماعی تمطالعاکتاب 
 است؟

 

 روش تحقیق
محتوا بر اساس دو مقولة  لیدر پژوهش حاضر، از روش تحل

حلیل محتوا یک روش منظم تشود.  یاستفاده م رفعالیفعال و غ
برای توصیف عینی و کمی محتوای کتابها و متون برنامه درسی 

. برنامه درسی استو یا مقایسه پیامها و ساختار محتوا با اهداف 
شود اطالعات کیفی به  در روش تحلیل محتوا، سعی می

های کمی تبدیل و سپس تجزیه و تحلیل گردد. روشهای  داده
گوناگونی برای تحلیل محتوای کتابهای درسی با توجه به نوع و 
هدف تحلیل وجود دارد که در این پژوهش از فرمول ویلیام 

کتابهای درسی استفاده  رومی برای میزان پژوهشی بودن متن
 شهرستانپایه ششم  معلمانپژوهش،  یآمار جامعه شود. می

اده های تحقیق با استفاده از مصاحبه با تعیین شد.دتفرش 
 شد.معلمان گردآوری 
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 روش تجزیه و تحلیل داده ها

ها و  محاسبه شاخص درگیری دانش آموز با متن، پرسش
شود،  های زیر مالحظه می گونه که در فرمول تصویرهاست. همان

از تقسیم مقوله های فعال بر غیرفعال ضریب فعال بودن مقوله 
  :شود مشخص می

کمتر  3/6بیشتر و از  0/1در صورتی که ضریب به دست آمده از 
 است.  باشد، آن مقوله فعال

E+F+G+H+I+J / A+B+C+D  = دانش درگیری شاخص 
 متن با آموز

C+D/A+B  = پرسش ها با آموز دانش درگیری شاخص 
C+D/A+B  =ویرهاتص با آموز دانش درگیری شاخص 

 

 روایی و پایایی
رات استاد راهنمای ه منظور به دست آوردن روایی تحقیق از نظب

تن دیگر از اساتید رشته ریاضی بهره گیری به 3محترم به همراه 
تحقیق از آزمون معنی داری  برای تعیین پایایی عل آمد و

ضریب همبستگی هولستی استفاده شد، کل محتوا دوبار توسط 
 36/1دو کدگذار تحلیل شد و ضریب توافق بین کدگذاران 

 .بدست آمد
 

 ابتدایی ششم پایه اجتماعی تمطالعاکتاب 
 از که است یادگیری مهمّ حوزه ی یک اجتماعی مطالعات

 مختلف های زمان در گوناگون های محیط با او تعامل و انسان

 تعامل سیاسی، گوناگون این های جنبه و آینده( و گذشته )حال،

 کند. به می بحث ... و محیطی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،

 چون مختلفی و متعدّد های رشته مفاهیم حوزه، این دلیل همین

 مردم حقوق، سیاسی، علوم مدنی، اقتصاد، جغرافیا، تاریخ،

شامل  یکتاب درس نیاگیرد.  می بر در را آن نظایر و شناسی
 یدیکل میاست که در هر فصل، مفاه درس 20و  فصل 62

فصل اول تحت عنوان  شود. یم قیتلف گریکدیمربوط به آنها، با 
دوستان ما شامل)دوستی و آداب دوستی(، فصل دوم تحت 

گیری چیست و چگونه  عنوان تصمیم گیری شامل)تصمیم
(، فصل سوم فصل سوم تحت عنوان کشاورزی تصمیم بگیریم

در ایران)شامل عوامل مؤثر در کشاورزی، محصوالت کشاورزی 
از تولید تا مصرف(، فصل چهارم تحت عنوان ایران و منابع 
انرژی شامل)طالی سیاه و انرژی را بهتر مصرف کنیم(، فصل 
پنجم تحت عنوان پیشرفت علوم و فنون دوره اسالمی)شامل 

 گسترش موجب عواملی و چه  مسلمانان علمی یها پیشرفت

؟(، فصل ششم تحت  شد اسالمی دوره ی در فنون علومو
عنوان سفری به اصفهان)شامل عوامل اصفهان؛ نصف جهان، 
چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟(، فصل هفتم 
تحت عنوان اوقات فراغت شامل عوامل)برنامه روزانه متعادل و 

برای اوقات فراغت(، فصل هشتم تحت عنوان برنامه ریزی 
پوشاک ما )شامل عوامل انواع لباس و لباس از تولید تا مصرف(، 
فصل نهم تحت عنوان دریاهای ایران شامل وِیژگی های 
دریاهای ایران، دریا، نعمت خداوندی(، فصل دهم تحت عنوان 
ایران و همسایگان شامل همسایگان ما و مطالعه موردی(، فصل 

 استعمار دهم تحت عنوان ایستادگی در برابر بیگانگان شامل)یاز

دوازدهم  استعمار( و فصل با ایران مردم ه ی مبارز چیست؟
تحت عنوان آزادی خرمشهر و )شامل خرمشهر در چنگال دشمن 

 و خرمشهر در دامان میهن(  است.
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 ششم یهپا یمتن کتاب مطالعات اجتماع یریدرگ یبضر
 دروس یریدرگ یبو ضر یو درصد متن دروس کتاب مطالعات اجتماع یفراوان (6) جدول
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 1,22 0,33 66 1 1 1 1 6 6 6 3 2 3 یدوست

 2,1 3,30 2 1 1 6 2 3 1 1 1 2 6 یآداب دوست

 1,33 3,36 60 6 6 2 6 6 1 3 6 1 0 ستیچ یریگ میتصم

 6,21 0,33 66 1 1 6 2 6 2 2 6 6 6 میریبگ میچگونه تصم

 6,31 3,20 61 1 3 1 2 6 1 6 1 2 6 یعوامل مؤثر در کشاورز

 1,01 2,31 3 6 1 1 1 6 1 6 2 6 6 تا مصرف دیاز تول یمحصوالت کشاورز

 6,11 2,31 1 1 6 1 1 6 6 6 6 6 1 اهیس یطال

 6,63 3,62 63 6 1 6 6 6 3 6 2 2 6 میرا بهتر مصرف کن یانرژ

 6,11 3,62 63 2 1 6 2 3 1 1 2 2 6 مسلمانان یعلم یها شرفتیپ

موجب گسترش علومو فنون در  یچه عوامل
 شد یاسالم یدوره 

2 6 6 1 6 2 1 6 6 6 61 3,20 6,31 

 61,1 0,33 66 6 2 2 1 3 2 1 1 1 6 عوامل اصفهان؛ نصف جهان،

 6,01 0,32 62 6 2 6 6 6 6 1 2 2 6 شکوفا شد هیچرا فرهنگ و هنر در دوره صفو

 2,31 2,31 3 1 6 6 1 3 1 1 2 1 1 انواع لباس

 6,33 0,33 66 1 3 1 1 2 2 6 2 6 1 تا مصرف دیلباس از تول

 6,11 0,32 62 1 6 2 1 6 2 6 3 6 6 برنامه روزانه متعادل

 6,11 3,62 63 1 2 6 1 3 2 3 6 1 6 اوقات فراغت یبرا یزیبرنامه ر

 1,11 3,63 0 1 6 6 1 1 6 2 2 6 1 ست؟یاستعمار چ

 6,22 1,31 61 1 2 2 1 3 2 3 2 1 2 ربا استعما رانیمردم ا یمبارز ه 

 6,33 0,33 66 1 2 1 6 6 3 6 6 6 6 رانیا یاهایدر یها یژگیوِ

 1,33 3,36 60 1 2 1 1 2 2 3 2 2 6 یخداوند عمتن ا،یدر

 2,23 3,62 63 1 2 6 1 3 3 2 6 6 1 ما گانیهمسا

 3,11 3,63 0 1 2 2 1 6 6 6 1 6 1 یمطالعه مورد

 0,11 3,20 61 1 6 3 1 6 3 6 1 1 6 خرمشهر در چنگال دشمن

 3,11 6,30 0 1 1 6 1 1 2 1 1 6 1 هنیدر دامان م هرخرمش

  230 0 22 20 62 32 30 20 36 23 20 جمع

 2,00 2,03 درصد
62,2

1 
66,2

1 
63,3

2 
63,3

3 
0,
32 

2,
03 

66,0
2 

63,6
3 

  

ضریب درگیری متن کتاب مطالعات اجتماعی 
 پایه ششم

                

           
=   

   
=6,33 

 
است، در کل متن درس کتاب  انینما 6همانگونه که از جدول

 قیحقا انیب کل کتاب در مقوله درصد از 03/2  ،یمطالعات اجتماع
درصد از  21/62، جینتا انیدرصد از کل کتاب در مقوله  ب 00/2،

درصد از کل کتاب در مقوله  21/62ف،یکل کتاب در مقوله تعر
و  هیدر مقوله تجز تابدرصد از کل ک 32/63متن،پاسخ در 

 32/0،یریگ جهیدرصد از کل کتاب در مقوله نت 33/63ل،یتحل
 03/2ش،یدرصد از کل کتاب در مقوله حل مسئله پس از آزما

درصد از کل  02/66درصد از کل کتاب در مقوله جلب توجه،
درصد از کل کتاب در مقوله  63/3و  ییکتاب در مقوله راهنما

 000/33 باینشان داد تقر نیهمچن جیتاقرار داشتند. ن یبه ادبجن
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و  هیمتن کتاب در مقوله فعال)تجز یدرصد از محتوا
 ش،جلبیمسئله پس از آزما ،حلیریگ جهیل،نتیتحل

درصد در مقوله  32/02( و حدودا یو جنبه ادب ییتوجه،راهنما
و پاسخ در متن(  فی، تعر ج،ینتا انی، ب ق،یحقا انی)برفعالیغ

 بیضر زین رفعالیمقوله فعال بر غ میگنجانده شدند. از تقس

اساس  نیدرصد بود. بر ا 33/6عدد  نیبدست آمد که ا یریدرگ
 33/6 یبا متن کتاب مطالعات اجتماع رندهیادگی یریدرگ بیضر

شده توسط  نییدر گستره تع یاست که بر اساس روش روم
محتوا در  گر،یبه عبارت د ( است.6,3تا  1,0 نی)گستره بیو

 درس فعال است.20مجموع 

 

 یدروس کتاب مطالعات اجتماع یپرسش ها یریدرگ یبضر

 دروس یریدرگ بیو ضر یدروس کتاب مطالعات اجتماع پرسش هایو درصد  یفراوان( 2)جدول 
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 0,11 3,06 1 2 2 2 1 یدوست

 3,11 0,31 3 6 2 6 6 یآداب دوست

 6,01 1,36 3 2 1 2 3 ستیچ یریگ میتصم

 1,11 3,11 0 2 6 6 1 میریبگ میچگونه تصم

 2,33 3,06 1 6 2 2 6 یعوامل مؤثر در کشاورز

 2,23 1,36 3 2 6 3 6 تا مصرف دیاز تول یمحصوالت کشاورز

 2,11 6,01 2 1 6 1 6 اهیس یطال

 1,11 0,31 3 6 3 1 6 میرا بهتر مصرف کن یانرژ

 3,11 3,11 0 2 1 1 2 مسلمانان یعلم یها شرفتیپ

 2,11 0,31 3 6 6 6 2 شد یاسالم یموجب گسترش علومو فنون در دوره  یچه عوامل

 0,11 3,06 1 2 2 6 6 عوامل اصفهان؛ نصف جهان،

 0,11 2,31 3 6 6 1 6 شکوفا شد هیدر دوره صفوچرا فرهنگ و هنر 

 6,11 2,31 3 1 1 6 2 انواع لباس

 0,11 2,31 3 6 6 1 6 تا مصرف دیلباس از تول

 6,31 2,31 3 1 6 6 6 برنامه روزانه متعادل

 2,33 3,06 1 6 2 1 3 اوقات فراغت یبرا یزیبرنامه ر

 6,23 0,31 3 1 6 3 6 ست؟یاستعمار چ

 2,31 3,11 0 6 6 6 6 ربا استعما رانیمردم ا یمبارز ه 

 0,11 3,11 0 1 3 1 6 رانیا یاهایدر یها یژگیوِ

 3,11 1,36 3 2 2 6 2 یخداوند عمتن ا،یدر

 1,11 0,31 3 6 3 1 6 ما گانیهمسا

 2,31 3,11 0 6 6 6 6 یمطالعه مورد

 2,11 2,31 3 6 1 6 6 خرمشهر در چنگال دشمن

 1,11 3,11 0 2 6 1 6 هنیدر دامان م هرخرمش

  666 23 32 22 31 جمع

 درصد
23,1

3 

62,0
2 

20,0
3 

20,3
2 

  

      یدروس کتاب مطالعات اجتماع یپرسش ها ضریب درگیری
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درس  یپرسش هانمایان است، در کل  2همانگونه که از جدول
درصد در مقوله جواب از کتاب،  13/23 کتاب مطالعات اجتماعی،

درصد در مقوله  03/20درصد در مقوله انجام فعالیت،  02/62
درصد هم در هیچ کدام از  32/20تشریح روش جمع آوری و 

درصد از 32نتایج همچنین نشان داد مقوله ها قرار نگرفت. 
درصد از پرسشهای کتاب 32پرسشهای کتاب در مقوله فعال و 

عال گنجانده شدند. از تقسیم مقوله فعال بر در مقوله غیرف
درصد  63/6غیرفعال نیز ضریب درگیری بدست آمد که این عدد 

بود. بر این اساس ضریب درگیری یادگیرنده با متن کتاب 
است که بر اساس روش رومی در  63/6مطالعات اجتماعی 

( است. به 6,3تا  1,0گستره تعیین شده توسط وی)گستره بین 
 درس فعال است.20گر، محتوا در مجموع عبارت دی

 
 دروس یریدرگ یبو ضر یدروس کتاب مطالعات اجتماع یها یرو درصد تصو ی(. فراوان3جدول ) 
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 2 2,01 3 6 6 1 6 یدوست

 6 6,03 2 6 1 6 1 یآداب دوست

 6 3,16 1 1 3 3 1 ستیچ یریگ میتصم

 6 3,30 0 1 2 1 2 میریبگ میچگونه تصم

 2 2,01 3 6 6 6 1 یعوامل مؤثر در کشاورز

 2 2,01 3 6 6 6 1 تا مصرف دیاز تول یمحصوالت کشاورز

 1,31 2,01 3 1 6 6 6 اهیس یطال

 1,31 3,16 1 6 6 6 3 میرا بهتر مصرف کن یانرژ

 1,31 2,01 3 6 1 2 1 مسلمانان یعلم یها شرفتیپ

موجب گسترش علومو فنون در  یچه عوامل
 شد یاسالم یدوره 

6 2 1 6 0 3,30 1,33 

 1,33 3,30 0 1 6 6 2 عوامل اصفهان؛ نصف جهان،

 6 6,03 2 6 1 1 6 شکوفا شد هیچرا فرهنگ و هنر در دوره صفو

 6 3,30 0 2 1 2 1 انواع لباس

 1,33 3,30 0 1 6 6 2 تا مصرف دیتول لباس از

 1,23 0,16 3 1 6 2 2 برنامه روزانه متعادل

 1,33 1,30 3 1 3 2 2 اوقات فراغت یبرا یزیبرنامه ر

 6,31 0,13 3 6 2 6 6 ست؟یاستعمار چ

 6 3,16 1 1 3 6 2 ربا استعما رانیمردم ا یمبارز ه 

 1,31 3,16 1 6 6 6 3 رانیا یاهایدر یها یژگیوِ

 1,33 1,30 3 1 3 2 2 یخداوند عمتن ا،یدر

 1,33 1,30 3 6 2 6 3 ما گانیهمسا

 1,31 2,01 3 1 6 6 6 یمطالعه مورد

 1,31 3,16 1 6 6 6 3 خرمشهر در چنگال دشمن

 1,33 3,30 0 6 1 6 2 هنیدر دامان م هرخرمش

  613 63 22 22 30 جمع

   60,12 23,61 23,61 36,30 درصد

دروس کتاب  یپرسش ها درگیریضریب 
 یمطالعات اجتماع
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 یها نمایان است، در کل تصویر -3همانگونه که از جدول 
درصد در مقوله جواب از  30/36درس کتاب مطالعات اجتماعی،

درصد در  61/23درصد در مقوله انجام فعالیت،  61/23کتاب، 
درصد هم در هیچ کدام  12/60مقوله تشریح روش جمع آوری و 

درصد از  13نتایج همچنین نشان داد از مقوله ها قرار نگرفت. 
های کتاب درصد از پرسش 00پرسشهای کتاب در مقوله فعال و 

غیرفعال گنجانده شدند. از تقسیم مقوله فعال بر در مقوله 
درصد  12/1غیرفعال نیز ضریب درگیری بدست آمد که این عدد 

بود. بر این اساس ضریب درگیری یادگیرنده با متن کتاب 
است که بر اساس روش رومی در  12/1مطالعات اجتماعی 

( است. به 6,3تا  1,0گستره تعیین شده توسط وی)گستره بین 
 درس فعال است. 20ت دیگر، محتوا در مجموع  عبار

 
 یریدرگ بیششم و ضر هیپا یکتاب مطالعات اجتماع ریو درصد متن،پرسش و تصاو یفراوان (0)جدول 

 ضریب درگیری درصد تعداد واحد

 33/6 06/33 230 متن

 63/6 36/23 666 پرسش

 12/1 11/22 613 تصویر

 ها کتاب مطالعات اجتماعی، فعال و تصاویر تقریبا فعال هستند. متن و پرسش

 

 ابتدایی ششم پایه ریاضیکتاب 
 یملّ یدرس ی ششم در جهت اهداف برنامه ی هیپا یاضیکتاب ر

شده  فیتأل ییابتدا ی دوره یدرس یها کتاب رییتغ ی و در ادامه
 ییبر توانا شتریب یاضیر یدرس یها کتاب دیتأک یاست. زمان

 نیضمن توجّه به ا د،یجد کردیانجام دادن محاسبات بود؛ در رو
 ییو تعقل و رشد توانا کّرتف ی بر پرورش قوه یاصل دیهدف، تأک

ششم دبستان از سه  هیپا یاضیحل مسئله است. ساختار کتاب ر
شده  لیتشک «نیتمر»و « کار در کالس» ،«تیفعال»بخش 

 ییبه طور عمده مدنظر بوده، آشنا «تیلفعا»است. آنچه در هر 
ها در ساختن  کردن آن میدانش آموزان با مفهوم درس و سه

 قیو تعم تیبا هدف تثب« کار در کالس»دانش مورد نظر است. 
است که  نیشده و انتظار ا یطرّاح یریادگی میتعم یواردو در م

سهم را در انجام آن داشته باشند. حل  نیشتریدانش آموزان ب
دانش آموزان است؛ امّا ضرورت دارد که  ی به عهده ها «نیتمر»

ها در کالس  آن یها و بررس طرح پاسخ یرا برا نهیمعلّم زم
 د.فراهم ساز

 
 دروس یریدرگ یبو ضر یاضیو درصد متن دروس کتاب ر ی( فراوان3جدول )
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 1,22 0,36 23 1 6 2 1 2 6 1 1 2 62 یعدد یعدد و الگوها

 1,03 3,61 22 1 2 3 6 6 6 1 1 3 3 دوم: کسر فصل

 1,13 61,1 36 1 1 1 1 6 1 6 3 1 20 یسوم: اعداد اعشار فصل

 1,60 60,00 01 1 1 1 1 6 1 1 6 61 20 چهارم: تقارن و مختصات فصل

 6,12 66,22 33 1 1 1 63 6 1 6 2 1 61 یریگ پنجم: اندازه فصل

 6,23 22,13 21 1 1 3 30 0 3 1 6 3 31 ششم: تناسب و درصد فصل

 6,01 62,13 32 1 1 3 63 1 3 6 0 3 60 یعدد یها بیهفتم: تقر فصل

  361 1 3 23 13 61 21 3 63 30 622 جمع

   1 1,23 0,11 26,1 3,61 1,03 1,23 0,61 61,2 06,1 درصد

 هیپا یاضیمتن کتاب ر یریدرگ بیضر
 ششم
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نمایان است، در کل متن درس کتاب   -3همانگونه که از جدول 
 2/61درصد از کل کتاب در مقوله بیان حقایق، 1/06ریاضی،  

از کل کتاب  درصد 6/0بیان نتایج،، از کل کتاب در مقوله، درصد
پاسخ در  از کل کتاب در مقوله درصد 23/1تعریف، در مقوله

 6/3زیه و تحلیل،تج از کل کتاب در مقولهدرصد  03/1متن،
از کل  درصد 1/26نتیجه گیری، از کل کتاب در مقوله درصد

از کل  درصد 11/0حل مسئله پس از آزمایش، کتاب در مقوله
 از کل کتاب در مقوله درصد 23/1جلب توجه، کتاب در مقوله

جنبه ادبی قرار  از کل کتاب در مقوله درصد 1راهنمایی و 
درصد از محتوای  21/02تقریبا داشتند. نتایج همچنین نشان داد 

 حلی،ریگ جهینت،لیو تحل هیتجزمتن کتاب در مقوله فعال)
ی( و جنبه ادبیی و راهنما،جلب توجه،شیمسئله پس از آزما

، جینتا انیب،، قیحقا انیبدرصد در مقوله غیرفعال) 30/33حدودا 
( گنجانده شدند. از تقسیم پاسخ در متنو  فیتعری، ارزش جینتا

فعال بر غیرفعال نیز ضریب درگیری بدست آمد که این مقوله 
درصد بود. بر این اساس ضریب درگیری یادگیرنده  33/1عدد 

است که بر اساس روش  33/1با متن کتاب ریاضی پایه ششم 
( 6,3تا  1,0رومی در گستره تعیین شده توسط وی)گستره بین 

 فصل فعال است. 3است. به عبارت دیگر،محتوا در مجموع  

 

 یاضیکتاب رضریب درگیری پرسش های دروس کتاب 
 وسدر یریدرگ بیو ضر یاضیدروس کتاب ر پرسش هایو درصد  ی. فراوان(1)جدول 
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 3,03 61,32 622 02 11 63 3 یعدد یعدد و الگوها

 66,13 62,03 616 30 33 1 0 دوم: کسر فصل

 20,36 22,03 601 663 31 2 3 یسوم: اعداد اعشار فصل

 1,36 63,20 631 23 32 33 0 چهارم: تقارن و مختصات فصل

 1,01 0,21 32 62 63 3 1 یریگ پنجم: اندازه فصل

 1,03 62,21 612 30 66 0 2 ششم: تناسب و درصد فصل

 62,11 62,36 611 12 33 3 2 یعدد یها بیهفتم: تقر فصل

  303 010 202 612 33 جمع

   36,00 31,33 62,21 0,03 درصد

        ریاضیدروس کتاب  یپرسش ها ضریب درگیری

      
      

 
 یپرسش هانمایان است، در کل  -1همانگونه که از جدول 

درصد در مقوله جواب از  03/0 ریاضی پایه ششمدرس کتاب 
درصد در  33/31درصد در مقوله انجام فعالیت 21/62کتاب، 

درصد هم در هیچ کدام  00/36آوری و  مقوله تشریح روش جمع
درصد  32/02نتایج همچنین نشان داد از مقوله ها قرار نگرفت. 

درصد از پرسشهای  06/63از پرسشهای کتاب در مقوله فعال و 

غیرفعال گنجانده شدند. از تقسیم مقوله فعال بر  کتاب در مقوله
درصد  30/0غیرفعال نیز ضریب درگیری بدست آمد که این عدد 

بود. بر این اساس ضریب درگیری یادگیرنده با متن کتاب 
است که بر اساس روش رومی در  30/0ششم  هیپا یاضیر

( است. به 6,3تا  1,0گستره تعیین شده توسط وی)گستره بین 
 فصل بیش از اندازه فعال است.3ت دیگر، محتوا در مجموع عبار
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 یاضیکتاب رضریب درگیری تصاویر دروس کتاب 
 دروس یریدرگ بیو ضر یاضیدروس کتاب کتاب ر یها تصویرو درصد  یفراوان (3)دول ج 
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 6,03 60,30 33 33 63 62 63 یعدد یعدد و الگوها

 1,01 60,13 11 3 60 63 21 دوم: کسر فصل

 2,23 63,03 13 23 21 63 3 یسوم: اعداد اعشار فصل

 1,06 66,23 02 62 61 63 62 چهارم: تقارن و مختصات فصل

 2,03 66,36 00 60 61 3 3 یریگ پنجم: اندازه فصل

 6,03 61,02 03 60 61 0 3 ششم: تناسب و درصد فصل

 6,03 61,32 10 62 23 2 63 یعدد یها بیهفتم: تقر فصل

  061 632 661 01 03 جمع

   32,21 21,03 62,31 26,22 درصد

دروس کتاب  یپرسش ها ضریب درگیری
 یمطالعات اجتماع

       

     
 
   

   
      

 

 
 یهاتصویر نمایان است، در کل  -3همانگونه که از جدول 

درصد در مقوله جواب از  22/26 ریاضی پایه ششمدرس کتاب 
درصد در  03/21درصد در مقوله انجام فعالیت  33/62کتاب، 

درصد هم در هیچ کدام  21/32آوری و  مقوله تشریح روش جمع
درصد  12/32نتایج همچنین نشان داد از مقوله ها قرار نگرفت. 

درصد از پرسشهای  20/01از پرسشهای کتاب در مقوله فعال و 
کتاب در مقوله غیرفعال گنجانده شدند. از تقسیم مقوله فعال بر 

 00/6غیرفعال نیز ضریب درگیری بدست آمد که این عدد  
درصد بود. بر این اساس ضریب درگیری یادگیرنده با متن کتاب 

است که بر اساس روش رومی در  00/6ششم  هیپا یاضیر
( است. به 6,3تا  1,0گستره تعیین شده توسط وی)گستره بین 

 فصل اندازه فعال است. 3عبارت دیگر، محتوا در مجموع  
 
کتاب مطالعات  ریو درصد متن،پرسش و تصاو یفراوان (0)دول ج

 یریدرگ بیششم و ضر هیپا یاجتماع
 درگیریضریب  درصد تعداد واحد

 33/1 33/21 361 متن

 30/0 22/32 303 پرسش

 00/6 21/23 061 تصویر

متن و تصویر کتاب ریاضی پایه ششم، فعال و  پرسش ها بیش 

 از اندازه فعال هستند.

 

 نتیجه گیری
با عنایت به اهمیت کتاب درسی در نظام آموزشی متمرکز کشور 
و از سوی دیگر با توجه به این که کتابهای سال ششم ابتدایی 
برای اولین بار تألیف شده است، مطالعه حاضر با هدف بررسی و 
تحلیل محتوای متون،پرسش ها و تصاویر کتب ریاضی و 

لیام رومی صورت مطالعات اجتماعی این پایه بر اساس تکنیک وی
پذیرفت و نتایج زیر حاصل شد، شایان ذکر است که بر اساس 
تکنیک ویلیام رومی،چنانچه عدد بدست آمده حاص از تحلیل 

باشد، شیوه ارائه محتوا فعال و در غیر این  3/6تا  0/1بین 
ارائه فعال در  وهیش یریبه کارگ زانیمصورت غیرفعال است. 

تا چه  ابتدایی ششم ریاضی پایه و اجتماعی تمطالعامتن کتاب 
 حد است؟

در کل متن درس کتاب مطالعات یافته ها حاکی از آن بود که 
 00/2، قیحقا انیدرصد از کل کتاب در مقوله ب 03/2  ،یاجتماع

درصد از کل  21/62، جینتا انیدرصد از کل کتاب در مقوله  ب
پاسخ درصد از کل کتاب در مقوله  21/62ف،یکتاب در مقوله تعر

و  هیدرصد از کل کتاب در مقوله تجز 32/63در متن،
 32/0،یریگ جهیاز کل کتاب در مقوله نت ددرص 33/63ل،یتحل

 03/2ش،یدرصد از کل کتاب در مقوله حل مسئله پس از آزما
درصد از کل  02/66درصد از کل کتاب در مقوله جلب توجه،

مقوله درصد از کل کتاب در  63/3و  ییکتاب در مقوله راهنما
 000/33 باینشان داد تقر نیهمچن جیقرار داشتند. نتا یجنبه ادب
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و  هیمتن کتاب در مقوله فعال)تجز یاز محتوا رصدد
 ش،جلبیمسئله پس از آزما ،حلیریگ جهیل،نتیتحل

درصد در مقوله  32/02( و حدودا یو جنبه ادب ییتوجه،راهنما
و پاسخ در متن(  فی، تعر ج،ینتا انی، ب ق،یحقا انی)برفعالیغ

 بیضر زین رفعالیمقوله فعال بر غ میگنجانده شدند. از تقس
اساس  نیدرصد بود. بر ا 33/6عدد  نیبدست آمد که ا یریگدر

 33/6 یبا متن کتاب مطالعات اجتماع رندهیادگی یریدرگ بیضر
شده توسط  نییدر گستره تع یاست که بر اساس روش روم

محتوا در  گر،یبه عبارت د ( است.6,3تا  1,0 نی)گستره بیو
 درس فعال است.20مجموع 

یافته ها همچنین نشان داد که در کل متن درس کتاب ریاضی،  
از  درصد 2/61درصد از کل کتاب در مقوله بیان حقایق، 1/06

 از کل کتاب در مقوله درصد 6/0بیان نتایج،، کل کتاب در مقوله،
 03/1پاسخ در متن، از کل کتاب در مقوله درصد 23/1تعریف،
از کل  درصد 6/3تجزیه و تحلیل، از کل کتاب در مقولهدرصد 

 از کل کتاب در مقوله درصد 1/26نتیجه گیری، کتاب در مقوله
 از کل کتاب در مقوله درصد 11/0حل مسئله پس از آزمایش،

 1راهنمایی و  از کل کتاب در مقوله درصد 23/1جلب توجه،
جنبه ادبی قرار داشتند. نتایج  از کل کتاب در مقوله درصد

درصد از محتوای متن کتاب در  21/02همچنین نشان داد تقریبا 
مسئله پس از  حلی،ریگ جهینت،لیو تحل هیتجزمقوله فعال)

 30/33ی( و حدودا جنبه ادبیی و راهنما،جلب توجه،شیآزما
ی، ارزش جینتا، جینتا انیب،، قیحقا انیبدرصد در مقوله غیرفعال)

( گنجانده شدند. از تقسیم مقوله فعال بر پاسخ در متنو  فیتعر
درصد  33/1غیرفعال نیز ضریب درگیری بدست آمد که این عدد 

بود. بر این اساس ضریب درگیری یادگیرنده با متن کتاب 
است که بر اساس روش رومی در  33/1ریاضی پایه ششم 

( است. به 6,3تا  1,0گستره تعیین شده توسط وی)گستره بین 
فصل فعال است. این عدد 3عبارت دیگر،محتوا در مجموع  

نشان دهنده این بود متن کتاب ریاضی پایه ششم فعال تدوین 
 شده است.

کتاب  یها ارائه فعال در پرسش وهیش یریبه کارگ زانیم
 تا چه حد است؟ ابتدایی ششم پایه ریاضی و اجتماعی تمطالعا

درس کتاب  یهادر کل پرسش یافته ها حاکی از آن بود که 
درصد در مقوله جواب از کتاب،  13/23 ،یمطالعات اجتماع

درصد در مقوله  03/20 ت،یدرصد در مقوله انجام فعال 02/62
کدام از  چیدرصد هم در ه 32/20و  یروش جمع آور حیتشر

درصد از 32نشان داد  نیهمچن جیمقوله ها قرار نگرفت. نتا
کتاب  یدرصد از پرسشها32و  الکتاب در مقوله فع یپرسشها

مقوله فعال بر  میگنجانده شدند. از تقس رفعالیدر مقوله غ
درصد  63/6عدد  نیبدست آمد که ا یریدرگ بیضر زین رفعالیغ

با متن کتاب  رندهیادگی یریدرگ بیاساس ضر نیبود. بر ا
در  یاست که بر اساس روش روم 63/6 یمطالعات اجتماع

( است. به 6,3تا  1,0 نی)گستره بیوشده توسط  نییگستره تع
ها  افتهی درس فعال است.20محتوا در مجموع  گر،یعبارت د

 ریاضی پایه ششمدرس کتاب  یاز آن بود که پرسش ها یحاک

درصد در مقوله  21/62درصد در مقوله جواب از کتاب،  03/0
درصد در مقوله تشریح روش جمع آوری و  33/31انجام فعالیت

نتایج درصد هم در هیچ کدام از مقوله ها قرار نگرفت.  00/36
درصد از پرسشهای کتاب در مقوله  32/02همچنین نشان داد 

غیرفعال  درصد از پرسشهای کتاب در مقوله 06/63فعال و 
گنجانده شدند. از تقسیم مقوله فعال بر غیرفعال نیز ضریب 

درصد بود. بر این اساس  30/0درگیری بدست آمد که این عدد 
 30/0ششم  هیپا یاضیرضریب درگیری یادگیرنده با متن کتاب 

است که بر اساس روش رومی در گستره تعیین شده توسط 
ت دیگر، محتوا در ( است. به عبار6,3تا  1,0وی)گستره بین 

فصل بیش از اندازه فعال است. این عدد نشان دهنده 3مجموع 
این بود پرسش های  کتاب ریاضی پایه ششم بیش از اندازه 
فعال تدوین شده است و سبب خستگی و کسالت دانش آموز 

 خواهد شد.
 تمطالعاکتاب  ریارائه فعال در تصاو وهیش یریبه کارگ زانیم

 تا چه حد است؟ ابتدایی ششم پایه ریاضی و اجتماعی
درس کتاب  یها یافته ها حاکی از آن بود که در کل تصویر

درصد در مقوله جواب از کتاب،  30/36مطالعات اجتماعی،
درصد در مقوله  61/23درصد در مقوله انجام فعالیت،  61/23

درصد هم در هیچ کدام از  12/60تشریح روش جمع آوری و 
درصد از  13نتایج همچنین نشان داد . مقوله ها قرار نگرفت

های کتاب درصد از پرسش 00پرسشهای کتاب در مقوله فعال و 
در مقوله غیرفعال گنجانده شدند. از تقسیم مقوله فعال بر 

درصد  12/1غیرفعال نیز ضریب درگیری بدست آمد که این عدد 
بود. بر این اساس ضریب درگیری یادگیرنده با متن کتاب 

است که بر اساس روش رومی در  12/1اجتماعی مطالعات 
( است. به 6,3تا  1,0گستره تعیین شده توسط وی)گستره بین 

 درس فعال است. 20عبارت دیگر، محتوا در مجموع  

درس کتاب  یهاتصویر یافته ها حاکی از آن بود که در کل 
درصد در مقوله جواب از کتاب،  22/26 ریاضی پایه ششم

درصد در مقوله  03/21وله انجام فعالیت درصد در مق 33/62
درصد هم در هیچ کدام از  21/32تشریح روش جمع آوری و 

درصد از  12/32نتایج همچنین نشان داد مقوله ها قرار نگرفت. 
درصد از پرسشهای  20/01پرسشهای کتاب در مقوله فعال و 

کتاب در مقوله غیرفعال گنجانده شدند. از تقسیم مقوله فعال بر 
 00/6رفعال نیز ضریب درگیری بدست آمد که این عدد  غی
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درصد بود. بر این اساس ضریب درگیری یادگیرنده با متن کتاب 
است که بر اساس روش رومی در  00/6ششم  هیپا یاضیر

( است. به 6,3تا  1,0گستره تعیین شده توسط وی)گستره بین 
 فصل فعال است. 3عبارت دیگر، محتوا در مجموع  

 ریها و تصاو دانش آموزان با متن، پرسش یریگدر شاخص
تا چه حد  ابتدایی ششم پایه ریاضی و اجتماعی تمطالعاکتاب 
با توجه به نتایج بدست آمده میزان درگیری فعال در متن  است؟

و  63/6، پرسش ها، 33/6کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم 
پایه بود. همچنین این نتایج در کتاب ریاضی  12/1تصاویر 

بود که می توان گفت  00/6و  30/0، 33/1ششم، به ترتیب 
کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم به شیوه فعال از همه جهات 
تدوین شده است . متن و تصویر کتاب ریاضی نیز فعال است 
ولی پرسش های کتاب ریاضی پایه ششم بیش از اندازه فعال 

همراه خواهد است و نارضایتی و خستگی دانش آموزان را به 
 آورد.

 

 پیشنهادات
در خصوص این که پرسش های کتاب ریاضی پایه ششم به 

 شیوه ای غیرفعال تدوین شده است، لذا پیشنهاد می شود:
پرسش های به گونه ای طراحی شوند که در نگاه اول فراگیر 
بداند آن را در کتاب درسی مطالعه کرده است و رغبت خواندن 

 دانش آموز ایجاد می شود.متن و مفاهیم آن برای 
پرسش های به گونه ای مطرح شوند که دانش آموزان به طور 
محسوس، ملموس و فعال درگیر شوند تا یادگیری دانش آموزان 
به صورت عمیقتر باشد. پرسشهای انتهای درس در واقع جهت 
دهنده فعالیتهای یادگیری و حاوی پیام اصلی هر درس هستند و 

احی شوند که مجال تفکر و اندیشه را به باید به گونه ای طر
دانش آموزان بدهد و خالقیت را در آنها پرورش دهد. پرسشها 
واحد ویژگی هایی باشند مه جذابیت و شیرینی الزم را برای 

آموزان یاجاد کند. در تدوین  خواندن و یادگیری بهینه در دانش
پرسش ها، اصول و معیارهای مشخص شده در هر درس، 

شوند و از نظر بار پرسشی به گونه ای باشند که دانش مراعات 
 آموز در درک و فهم پرسش احساس سنگینی نکند.
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