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 چکيده
است. روش تحقیق در این پژوهش  7های ریاضی پایۀهدف پژوهش حاضر بررسی تمرین

توصیفی از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری این پژوهش شامل یک جلد کتاب ریاضی 

های این تحقیق، فرم تحلیل محتوا است. ابزار 3131پایۀ هفتم دورۀ اول متوسطه در سال 

وجه به تکنیک ویلیام رومی می باشد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که ضریب درگیری با ت

های کتاب ریاضی هفتم دورۀ اول متوسطه دهد تمریناست که نشان می 35.1ها، تمرین

 . به شیوه فعالی نوشته شده است

 .تحلیل محتوا، شاخص درگیری، تکنیک ویلیام رومی اژگان کليدي:و
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 4 ، رضا شيرازي 3 ، زهرا سميعی 2 ، صبا دهرویه 1 زهرا محمّدي

 .دانشجو کارشناسی آموزش ریاضی، پردیس امام خمینی)ره( دانشگاه فرهنگیان 3
 .دانشجو کارشناسی آموزش ریاضی، پردیس امام خمینی)ره( دانشگاه فرهنگیان 2
 .شگاه فرهنگیاندانشجو کارشناسی آموزش ریاضی، پردیس امام خمینی)ره( دان 1
 .کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دبیر ریاضی و مدرس دانشگاه فرهنگیان استان گلستان 4
 

  نام نویسنده مسئول:

 صبا دهرویه

تحليل محتواي کتاب ریاضی پایۀ هفتم دورۀ اول متوسطه 

 براساس تکنيک ویليام رومی
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 قدمهم
ای ههای پیشرفته و مدرن در عرصههای برتری یک جامعه نسبت به جوامع دیگر پیشرفته بودن آن و در اختیار داشتن فناوریاز نشانه

 های درسی، یکیی تعلیم و تربیت است که عامل اصلی این مهم وجود افراد خالق و متفکر در جوامع است. کتابگوناگون از جمله در زمینه

دهند. پژوهش پیرامون تحلیل های آموزشی هستند و مواد اصلی برنامه درسی مدارس را تشکیل میین منابع یادگیری در نظامتراز مهم

های مناسب برند و این مطالعات در طراحی فرصتآموزان زیادی از آن بهره میای است. زیرا معلمان و دانشهای درسی نیز تالش ارزندهکتاب

ی های درسکند که مفاهیم برنامه درسی به شکل مناسبی در کتابموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک میآبرای یادگیری دانش

 (.Dogbey,2010گنجانده شوند )

گنجاندن اطالعات متعدد در کتاب های درسی، رویکرد حافظه پروری، یادگیری سطحی، محتوای غیرفعال، عدم توجه به کاربردی بودن 

اند. آتکین معتقد های درسی و توجه بیش از حد به کسب نمره، همواره از مسایل عمده در نظام آموزش و پرورش کشور ما بودهمطالب کتاب

ها پذیرفته های ورودی دانشگاهکند و در آزمونها موفق است، او پیشرفت میهای علمی و فرمولآموزی در حفظ کردن واژهاگر دانش»است 

 (Gibbs & Fox,1999« )برای ادامه تحصیل خوب است نه برای آماده شدن در زندگی.شود؛ چنین آموزشی می

م متر است و معلمان هدهیم به وسعت یک کیلومتر اما به عمق یک سانتیآموزان یاد میآنچه ما به دانش»کند ویلیام اشمیت بیان می

 «اندیشند.گیری میها تکرار کنند و کمتر به عمق یادبیشتر مایلند اطالعات را در کالس

 

 تعریف تحليل محتوا 1-1
 آوری آن پرداخته باشند. ولیباشد که ممکن است شخص پژوهشگر یا افراد دیگر به جمعتحلیل محتوا نوعی بررسی اسناد و مدارک می

ام ها را به طور نظپیامهای خاص هر فنی است که به کمک آن، ویژگی»گیرد. تحلیل محتوا تحلیل و وارسی آن توسط شخص محقق انجام می

مندی که به منظور بررسی محتوای ضبط شده باشد ولیزر و وینر تحلیل محتوا را هر رویه نظام« دهند.یافته و عینی مورد شناسایی قرار می

کند. می ار پذیر تعریفای معتبر و تکرها به مضمون آن به گونهکند. کریپندورف آن را به عنوان یک فن پژوهشی برای ربط دادن دادهتعریف می

 باشد:های زیر میکرلنگر بر این باور است که تحلیل محتوا دارای ویژگی

الف( تحلیل محتوا روشی نظام مند است؛ به این معنا محتوایی که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرد، باید براساس قواعد روشن و ثابتی 

 برگزیده شود.

 های ذهنی پژوهشگر نباید در آن دخالت داشته باشد.نابراین، ساختهب( تحلیل محتوا روشی عینی است. ب

 باشد.ای از پیام میج(از آنجایی که تحلیل محتوا کمی است، هدف اصلی تحلیل محتوا بازنمایی دقیق مجموعه

 

 تاریخچۀ تحليل محتوا 1-2
آید، در عصر طالیی تمدن یونان ونه که از تاریخ بر میگگردد. آنمی استفاده از مباحث تحلیل محتوا در متن، به دوران بسی دور بر

رسد، استفاده تاریخی تحلیل محتوا در بعد علمی آن را میتوان به گرفته است. به نظر میوری قرار میباستان مباحث تحلیل محتوا مورد بهره

 رات، انجیل و قرآن نسبت داد.های مقدس مثل توگیری از تحلیل محتوا در شناخت کلمات، لغات و اصطالحات کتاببهره

( ماجرایی را در مورد ..33-33.4میگردد. فردی سوئدی به نام دورینگ )گویا اولین مورد مستند تحلیل کمی متون به قرن هجدهم بر

تحلیل  باشد و برای رهایی از این ماجرا، به کمک ازدهد که بحث دربارۀ خطرناک بودن مضمون این اشعار میسرود مذهبی شرح می 33

( طرح طبقه بندی گسترده را برای ساختار درونی محتوا با توجه به کارکرد 3331گیرد. در آلمان، لوبل )ای میان متون انجام میمحتوا، مقایسه

 دهد.ها انتشار میروزنامه

 

 اصول انتخاب محتوا 1-3 

محتوا باید مفاهیم اساسی یک رشته یا موضوع »است ده( اصول انتخاب محتوا را از نظر سیلور این گونه بیان نمو3137شریعتمداری )

ها را به آموزان را تحریک کند و آنکند،قدرت تخیل دانشهای تحقیق اجرا شده در رشته علمی را مشخص درسی را منجسم کند، روش

ای هآموزان بتوانند آن را یاد بگیرند؛ نظریهشنیاز است که محتوا به طریقی به نظم درآید که دان« تفکروادارد و در عین حال،قابل درک هم باشد.

 کنند.یادگیری مختلفی وجود دارد که در انجام این کار به بهترین شکل ممکن به ما کمک می
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برونر بر این باور است که به جای انتقال اطالعات و حقایق به یادگیرندگان باید »کند ( بیان می3133)به نقل از رضوی،  2333کالرک،

هایی مانند تفکر و حل مسأله در بنابراین، توجه به مهارت« هایی قرار دهیم که خودشان به کشف اطالعات دست بزنند.را در موقعیتها آن

 کند.طراحی محتوا اهمیت خاصی پیدا می

ری در تنظیم تجارب یادگیای مواجه شود و نتواند آن را حل نماید؛ بنابراین پردازد که با مشکل یا مسألهآموز به تفکر میموقعی دانش

ایی هآموز درگیر در مسأله شود. به عالوه این مسائل نباید از نوع پرسشای را ایجاد نمود که دانشبه منظور پرورش مهارت تفکر باید زمینه

های مختلف ها و ایدهادن واقعیتها مستلزم ارتباط دهای درسی پیدا کرد؛ بلکه باید پاسخ به آنها را از کتابباشند که بتوان بالفاصله پاسخ آن

های درسی مطرح شوند که از محیط پیرامون، سرچشمه گرفته و به زندگی به یکدیگر باشند؛ به همین منظور، بهتر است مسائلی در کتاب

 (.3133ظهیر، واقعی نیز مربوط باشند )تایلر، ترجمه تقی پور

ها، انتقال ها به حل مسأله و یادگیری فعال، توجه شده باشد، در اکثر کتابنهایی وجود دارند که در آمتأسفانه امروزه کمتر کتاب

فاوت سازد؛ پیشرفت از نظر کیفی متطبق نظر پیاژه، دانستن اطالعات بیشتر، تفکر کودک را پیشرفته تر نمی»زند. اطالعات، حرف اول را می

 (3133)بیابانگرد، « است.

 

 اهميت تحليل محتوا 1-4 

ریزی، تدوین، جا که برنامهکند،از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنامه درسی از نظر نقشی که در تحقق اهداف ایفا میمحتوای برن

ه کند.این تحلیل بتغییر و روزآمد کردن کتب درسی یکی از الزامات نظام آموزشی است، تحلیل و بررسی علمی آن اهمیت خاصی پیدا می

های درسی، دقت بیشتر نموده کند تا در هنگام تدوین، گزینش و انتخاب محتوای کتابهای درسی کمک میاندکاران و مؤلفان کتاب دست

ل، کند تا مفاهیم، اصوآموزان را فراهم آورند؛ در حقیقت، تحلیل محتوا کمک میتا ضمن تسهیل یادگیری، زمینۀ پیشرفت تحصیلی دانش

 (.3133های کتاب، مورد بررسی علمی قرار گیرند )یارمحمدیان، الب درسها و کلیه اجزای مطرح شده در قها، باورنگرش

موفق  شود. کشورهایبا تحلیل محتوا نقاط ضعف محتوا آشکارتر شده، ضرورت پیروی یا ایجاد یک برنامه استاندارد، بیشتر احساس می

، اند )بدریان و رستگارا چارچوب برنامه درسی، پیشگام بودهاند که در زمینۀ تدوین استانداردهای آموزشی یهایی بودهدر آزمون تیمز، کشور

های درسی شناسایی و ها را در محتوای کتاببرد و ضعفهای یک کتاب درسی پیتوان به ویژگی(. از طریق تحلیل محتواست که می.313

است، اغلب وقت کالس به کتاب درسی اختصاص  که نظام آموزش و پرورش ایران از نوع متمرکزمعرفی نمود. از سوی دیگر، با توجه به این

شود؛ پس در کشور ما به لحاظ اهمیت و جایگاه کتاب درسی، آموزان بر اساس کتاب درسی سنجیده میهای دانشکند و همه آموختهپیدا می

 کند.تحلیل محتوا ضرورت بیشتری پیدا می

تواند متروک شود؛ بنابراین باید در رد استفاده در مدرسه به تندی میجا که دانش به سرعت رو به افزایش است، موضوع درسی مواز آن

های درسی انتخاب محتوا دقت شود و الزم است محتوا متناسب با تغییرات علم، تغییر کند. همچنین محتواهای مهم و با اهمیت در کتاب

 (.3177لحاظ شوند )نیکلس، ترجمه دهقان، 

های درسی و همچنین تحقیقات کمی که در این زمینه انجام نقش تحلیل محتوا در بهبود کتاب های موجود، اهمیت وبا توجه به ضعف

 ت.اس های کتاب براساس روش ویلیام رومی بودهشده است، الزم دیدیم تا تحلیل در این باره، انجام دهیم. هدف این پژوهش، تحلیل تمرین

 

 روش پژوهش -2
 ها ور اساس تکنیک ویلیام رومی استفاده شده است. در این پژوهش، واحد تحلیل، تمریندر پژوهش حاضر، از روش تحلیل محتوا ب

های کتاب ریاضی پایۀ هفتم دورۀ اول متوسطه است و سطح هر هدف بر اساس واحد ثبت، جمله است. جامعه آماری پژوهش کلیه تمرین

 سطوح درجه بندی ویلیام رومی تعیین گردیده است.

 تحلیل اطالعات از فرمول ارایه شده ویلیام رومی استفاده و به روش زیر طبقه بندی شده است:به منظور تجزیه و 

 ها  بدون زحمت زیاد از داخل متن پیدا شود.سؤاالتی که پاسخ به آن -aطبقه 

 جواب به این سؤال مربوط به نوعی از تعاریف است. -bطبقه 

اید از آنچه در این فصل آموخته برای نتیجه گیری در مورد مسایل جدید استفاده آموز ببرای پاسخ دادن به این سؤال دانش -cطبقه 

 کند.

 خواهد یک مسأله بخصوص را حل کند.این سؤال از دانش آموز می -dطبقه 
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 تفسير نتایج در روش ویليام رومی 2-1

ای کتاب درسی است. ویلیام رومی برای تفسیر ی میزان فعال بودن محتوآموز با محتوا، عددی است که نشاندهندهضریب درگیری دانش

باشد، خوب است و کتاب مورد نظر، کتاب فعالی است ولی اگر ضریب  .35تا  354کند که ضریب درگیری به دست آمده اگر بین نتایج بیان می

اخته و کتاب مناسبی نیست )رومی، نیز کتاب، بیش از حد به فعالیت پرد .35باشد، کتاب غیر فعال است و باالتر از  354درگیری کمتر از 

3393.) 

 

 هاي پژوهشیافته -3
 های کتاب درسی پایۀ هفتم دورۀ اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی به شیوۀ فعالی نوشته شده است؟آیا تمرین -3

 397های کتاب های غیر فعال تمرینمورد و تعداد مقوله 33های کتاب های فعال تمرینهای جدول پایین، تعداد مقولهبراساس یافته

های فعال، در کتاب مورد بررسی، بیشتر است. بر اساس فرمول ها نسبت به مقولههای غیر فعال تمریندهد تعداد مقولهمورد است که نشان می

درگیری در الگوی ویلیام رومی)  تعیین ضریب
𝑐+𝑑

a+b
های غیر فعال تقسیم شد و ضریب درگیری محاسبه های فعال بر تعداد مقوله(، تعداد مقوله 

های کتاب ریاضی پایۀ هفتم دورۀ اول دهد تمرین( نشان می35.1بود؛ این ضریب) .35تا  354شد که ضریب درگیری به دست آمده بین 

   ها، چندان باال نیست.فعالی نوشته شده است اما میزان درگیری با تمرینمتوسطه به شیوه 

 ها براساس تکنيک ویليام رومیتحليل تمرین -1جدول

ل
ص

ف
 

 عنـوان درس
 شمارۀ

 صفحه

 طبـقـات

a b c d 

3 

 3 3 3 3 2 راهبرد رسم شکل

 3 1 3 3 1 راهبرد الگو سازی

 3 3 3 3 4 های نامطلوبراهبرد حذف حالت

 3 3 3 2 . راهبرد الگویابی

 3 3 2 3 9 راهبرد حدس و آزمایش

 3 2 3 3 7 راهبرد زیر مسأله

 3 3 3 3 3 ترراهبرد حل مسأله ساده

 3 3 2 3 3 های نمادینراهبرد روش

 3 1 3 9 32-33 مرور راهبردها

 3571 ضریب درگیری

2 

 3 3 2 2 39-34 دارمعرفی عددهای عالمت

 3 2 1 2 33-37 (3و تفریق عددهای صحیح) جمع

 3 2 4 3 22-23 (2جمع و تفریق عددهای صحیح)

 3 3 4 3 .2-21 ضرب و تقسیم عددهای صحیح

 3 3 3 3 29 مرور فصـل

 3513 ضریب درگیری

1 

 3 2 4 3 13-23 الگوهای عددی

 3 3 1 2 11-13 های جبریعبارت

 3 3 1 2 19-14 مقدار عددی یک عبارت جبری

 2 4 1 3 13-17 معادله

 3 4 3 3 43 مرور فصـل

 3591 ضریب درگیری

 3 3 1 1 44-42 هاخطروابط بین پاره 4
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 3 2 3 2 47-.4 هاروابط بین زاویه

 3 3 1 1 3.-43 تبدیالت هندسی)انتقال، تقارن، دوران(

 3 3 1 2 1.-3. نهشت(های مساوی)همشکل

 3 3 3 3 4. مرور فصـل

 .352 ضریب درگیری

. 

 3 2 . 1 3.-9. عدد اول

 3 1 1 1 93-3. شمارندۀ اول

 3 3 4 2 94-92 ترین شمارنده مشترکبزرگ

 3 1 1 3 97-.9 ترین شمارنده مشترککوچک

 2 3 3 3 93 مرور فصـل

 .354 ضریب درگیری

9 

 3 2 2 2 72-73 های هندسیحجم

 3 4 3 3 .7-71 های منشوریمحاسبۀ حجم

 3 2 4 2 73-79 مساحت جانبی و کل

 3 3 . 2 33-73 حجم و سطح

 3 3 2 3 32 مرور فصـل

 3542 ضریب درگیری

7 

 1 3 3 1 39-34 تعریف توان

 2 3 3 1 33-37 دارمحاسبۀ عبارت توان

 4 3 1 2 32-33 دارهای توانساده کردن عبارت

 3 3 2 2 .3-31 جذر و ریشه

 3 3 2 3 39 ر فصـلمرو

 3591 ضریب درگیری

3 

 3 3 2 3 333-33 دارپاره خط جهت

 3 2 2 3 331-333 بردارهای مساوی و قرینه

 3 2 1 3 339-334 مختصات

 3 3 1 2 333-337 بردار انتقال

 3 3 3 3 333 مرور فصـل

 3573 ضریب درگیری

3 

 3 3 3 3 334-332 هاآوری و نمایش دادهجمع

 3 3 1 3 337-.33 هانمودارها و تفسیر نتیجه

 1 3 2 3 323-333 گیری شانساحتمال یا اندازه

 2 3 1 3 321-323 احتمال و تجربه

 3 3 3 3 324 مرور فصـل

 3572 ضریب درگیری

 23 3. 333 97 تـعـــداد کــل

𝑐 ضریب درگیری کل + 𝑑

a + b
=

59 + 29

67 + 100
=

88

167
= 0.53 
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 ها بر اساس تکنيک ویليام رومیتحليل تمرین -1ودار نم
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 گيريبحث و نتيجه
هدف از انجام این پژوهش، تحلیل محتوای تمرین های کتاب ریاضی پایۀ هفتم دورۀ اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی بود. با 

قرار دارد؛ پس بر اساس تفسیر نتایج در  .35تا  354تعیین شد که بین  35.1تاب، های ک، ضریب درگیری تمرین3توجه به جدول شمارۀ 

لی کند و متن کتاب با روش فعالی نوشته شده است وتوان نتیجه گرفت که کتاب، فراگیران را درگیر در یادگیری میتکنیک ویلیام رومی می

آموز با کتاب، بیشتر و محتوای نزدیک باشد، میزان درگیری دانش .35و به ضریب درگیری، خیلی باال نیست؛ هر چه قدر ضریب درگیری باالتر 

ه ها( بدار و روابط بین پاره خطعالمت دهد که ضریب درگیری فصول دو و چهار )معرفی عددهایتر است. نتایج فوق نشان میمورد نظر، فعال

آموز برای حل آن ها نیازی به فعالیت ذهنی زیاد و ست،  بطوریکه دانشنسبت پایین است و تمارین این بخش ها از پویایی الزم برخوردار نی

پاسخ  ی پرسش ویا درگیری با مفاهیم ندارد. در مقابل، فصل یک بیشترین ضریب درگیری را دارد. ارائه مطلب در این فصل تماماً به شیوه

آموز را درس را فراگیرد. همچنین فصل آخر)احتمال( نیز دانشبایست از طریق درگیری با مسأله و تفکر در آن، آموز خود میاست و دانش

دهد. سؤاالت مطرح شده در این فصل غالباً مفهومی بوده و حل ی شکوفایی میکند و به خالقیت او اجازهی کافی با محتوا درگیر میاندازهبه

ال های کتاب درسی فعتر، نیاز است تمامی بخشموزانی خالقآتر و دانشپذیر نیست. برای داشتن محتوایی ارزشمندها بدون تفکر امکانآن

ود. با شهای کتاب ریاضی پایه هفتم مشاهده نمیآموز با مفاهیم شود که متأسفانه این پویایی در تمام بخشباشد و منجربه درگیری دانش

یق و های کتاب، این است که حقاپایین تمرینهای کتاب ریاضی هفتم متوجه شدیم که یکی از دالیل ضریب درگیری تحلیل محتوای تمرین

عال های غیر فهای انتقال مستقیم استفاده شده است که تعداد مقولهمفاهیم زیادی در متن، ارایه شده و در بیان این حقایق و مفاهیم از روش

بایست از حجم حقایق و مفاهیم کتاب، میها را افزایش داده، باعث پایین آمدن ضریب درگیری شده است؛ برای افزایش ضریب درگیری تمرین

های فعال استفاده شود. زیرا اگر کتاب، فعالیت محور ولی حجم حقایق و مفاهیم مطرح شده در آن ها از روشکاسته شود و جهت ارایه آن

 کند.زیاد باشد، ضریب درگیری با متن، کاهش پیدا می

شود که امروزه کند و تنها باعث یادگیری سطحی میوزان چندان کمکی نمیآمهای درسی به دانشگنجاندن اطالعات زیاد در کتاب

های فکری و حل مسأله ها مهارتهای درسی قرار داد تا از طریق آنتوان در کتابهای متعدد و متنوعی را میمورد توجه نیست. فعالیت

های فکری و یادگیری فعال های درسی به حل مسأله، مهارتابآموزان، تقویت شود. بر اساس استاندارهای ریاضیات، الزم است  در کتدانش

 (.2337اهمیت خاصی داده شود )کانفری، 

 

 پيشنهادات
 ؤلفانم به عمیق، یادگیری به دستیابی و آموزاندانش فکری هایمهارت افزایش کتاب، هایتمرین درگیری ضریب افزایش منظور به 

 .ندبرسان حداقل به را ریاضی مفاهیم مستقیم و انتقالی ارایه و نمایند قواعد و مفاهیم کشف در ردرگی را آموزاندانش تا شودمی پیشنهاد

 از طالعا با و نمایند کمک درسی کتاب محتوای بهبود به مختلف هایروش با محتوا تحلیل این طریق از شودمی پیشنهاد معلمان به 

 کنند. جبران را درسی کتاب هایضعف کالس، در مؤثر راهبردهای بردن کار به با درسی هایکتاب محتوای تحلیل نتایج
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 مراجعمنابع و 
 کشورهای و ایران عمومی آموزش دوره علوم آموزش استانداردهای تطبیقی مطالعه(. .313) طاهره رستگار، عابد؛ بدریان، [3]

 www.civilca.com. ابتدایی دوره درسی برنامه در نوآوری همایش در شده ارایه. تیمز آزمون در موفق

 .ویرایش نشر :تهران(. آموزش و یادگیری شناسیروان) تربیتی شناسیروان(. 3133) اسماعیل بیابانگرد، [2]

 :تهران(. پورظهیر تقی علی ترجمه(. )سوم چاپ) آموزشی و درسی ریزی برنامه اساسی اصول(. 3133) و.رالف تایلر، [1]

 .آگاه انتشارات

، تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه 3131رحیمی، رضا و عصاره، علیرضا و صدق پور، بهرام صالح. پاییز و زمستان  [4]

، )صفحات 4دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی، سال دوم، شمارۀ  القیت پلسک،مبتنی بر الگوی خ ششم ابتدایی

 (.314تا  333

 .چمران شهید دانشگاه انتشارات :اهواز(. دوم چاپ) آموزشی فناوری در نوین مباحث(. 3133) عباس سید رضوی، [.]

 .سمت انتشارات: تهران. درسی ریزی برنامه در اساسی مبحث چند(. 3137) علی شریعتمداری، [9]

پایه اول متوسطه بر  3، تحلیل محتوای کتاب ریاضی 3132کرمی، زهره و اسد بیگی، پژمان و کرمی، مهدی. تابستان  [7]

(، 17)پیاپی33اساس تکنیک ویلیام رومی و حیطه شناختی بلوم، پژوهش در برنامه درسی، سال دهم، دورۀ دوم، شماره 

 (.373 تا397 )صفحات

 انتشارات دفتر متون ترجمه گزینش شورای ترجمه. )علوم آموزش در کاذب بحران(. 3333) داگالس فاکس، ویت؛ گیبس، [3]

 .33-.3 تابستان، و بهار ،21/22 جوانه، نشریه(. 3137 آموزشی، کمک
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