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 ی ریاضی و فیزیک براساس روش ویلیام رومیپایه دهم رشته 1تحلیل محتوای کتاب هندسه 
 

 9، سجاد منصوری1سین واحدی، ح2سهراب عظیم پور
 

 21/1/11پذیرش:                    21/7/11دریافت: 

 چکیده

ی ریاضی و فیزیک بر اساس روش تحلیل محتوی ویلیام ی سال دهم رشتهتحلیل محتوای کتاب هندسه، هدف پژوهش حاضر

ب ی آماری این پژوهش کتاباشد. جامعهرومی میاز نوع تحلیل محتوی به روش ویلیام ، رومی بود. روش تحقیق در این پژوهش

. محتوای کتاب که به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است است (2913) فیزیک ی ریاضیسال دهم رشته 2هندسه ی 

درگیری ریب که ضتصاویر و سواالت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد ، درسی از نظر میزان درگیر سازی متن

فعالی نوشته شده است. ی به شیوه، ی دهمپایه رشته ی ریاضی و فیزیک2ی هندسهدهد متن کتاب است که نشان می 91/2متن

مچنین کند. هآموز را درگیر در یادگیری میدانش، کتاب و اشکال تعیین شد که نشان داد تصاویر 2ضریب درگیری تصاویر نیز 

پایه ی  2یهندسهدهد کتاب تعیین شد که نشان می 99/1ضریب درگیری ، ر بودن کتابدر بخش تحلیل شاخص فعالیت محو

اویر و سواالت کتاب تص، متنه است که ئلمی باشد. نتایج این تحقیق بیانگر این مسفعالیت محور ، ی ریاضی و فیزیکدهم رشته

 ی ریاضی و فیزیک به شیوه فعالی نوشته شده است. درسی جدیدالتألیف هندسه دهم رشته

 .الگوی ویلیام رومی ،، کتاب هندسهتحلیل محتوا واژگان کلیدی:
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  مقدمه

های درسی مدارس را ی برنامههای درسی هستند و عمدهکتاب، در نظام آموزشی، از جمله منابع اثر گذار در امر یادگیری

رکن رسمی و اساسی برای انتقال فرهنگ و علم به  کپرورش ی کشورها آموزش و اغلب در نکهبا توجه به ایدهند. میتشکیل 

خاب محتوای توجه کارشناسانه در انت نبنابرای، ای در بقا و ثبات جامعه داردکنندهنجوانان بوده و نقش تعیی ژهوی نده بههای آینسل

مک آموزان کها در دانشرشد آن نهم چنی و شهی و اندیریادگی ندبه درستی و سالم بودن فرای تواندها میی آنهاامیپ درسی و

 .(2911، )عسکری کند

 محتوی درسی است. کتاب درسی از یارائه یوهشی، آموزش نقش اساسی بازی کند اندر جری تواندی از عواملی که میکی

های درسی ها را در برنامهنقش نتریی از مهمکهای درسی یی است. کتابریادگی -یاددهی نداثربخش فرای یکننده نتعیی عوامل

های معلم ها و تجربهتفعالی نیشترو بی ردیگهای درسی صورت میی آموزشی در چارچوب کتابتهافعالی شترزیرا بی کنندیفا مای

 .شوددهی میحول محور آن سازمان

 شوندمیمند زیادی از آن بهره آموزانای است. زیرا معلمان و دانشارزندهدرسی نیز تالش  هایپژوهش پیرامون تحلیل کتاب

طالعه و مخواهد بود. از دیگر نتایج مثبت  گذارآموزان تأثیرهای مناسب برای یادگیری دانشفرصت و این مطالعات در طراحی

رد. و این خود اشاره ک درسیی برنامه ان باآموزارتباط بین برخی از مشکالت یادگیری دانشتوان به های درسی میبررسی کتاب

 .(1121، 2)داگبی های درسی گنجانده شونددرسی به شکل مناسبی در کتاب یمفاهیم برنامه، گردد تاباعث می

 از اهمیت خاصی برخوردار است. از آن جا که، کنددرسی از نظر نقشی که در تحقق اهداف ایفا می یمحتوی برنامه

ت تحلیل و بررسی علمی آن اهمی، کردن کتب درسی یکی از الزامات نظام آموزشی است روزبهتغییر و ، تدوین، ریزیبرنامه

زینش و انتخاب گ، کند تا در هنگام تدوینهای درسی کمک میاندرکاران و مؤلفان کتابکند. این تحلیل به دستخاصی پیدا می

، ان را فراهم آورندآموزپیشرفت تحصیلی دانش یزمینه، سهیل یادگیریدقت بیشتر ی نموده تا ضمن ت، های درسیمحتوی کتاب

، ی کتابهااجزای مطرح شده در قالب درس یباورها و کلیه، هانگرش، اصول، کند تا مفاهیمکمک میا تحلیل محتو، در حقیقت

 .(2911، )یارمحمدیان مورد بررسی علمی قرار گیرند

ای بررسی محتوی پیام )اعم از کتبی و شفاهی( تحلیل متون مذهبی و یا محرمانه سابقهبررسی سوابق مربوط به تحلیل و  

ای که دارای معنی دو و یا چندگانه و عمیق بوده و توضیحات بیشتری را های مهم و پیچیدهن پیامطوالنی در جهان دارد. پیشینیا

ه یک کردند و معانی متعددی را کشهود روحانی تفسیر مینه و یا با پس از بررسی دقیق و صبورا، طلبیدهبرای درک و فهم می

 .نامیدندینیز میا تفسیرمتون مقدس  «1هرمنوتیک»نمودند. این عمل را در اصطالح آشکار می، پیام در پس ظاهر گفتار پنهان داشته

وم انسانی و پژوهش در حوزه علعلمی به عنوان شیوه جدید  مدون تحلیل محتوا به شکل سازمان یافته و یترسیم تاریخ و پیشینه

گردد و امروزه رفتاری به تحلیل و بررسی دقیق محتوی پیام های ارسالی از سوی وسایل ارتباط جمعی به اوایل قرن بیستم باز می

 .(2911، )حسن مرادی نظران این حوزه از دانش بشری قرار گرفته استمورد حمایت صاحب، به عنوان یک روش مستقل

 ،به عنوان یک شیوه پژوهشی کاربردهای متعددی در حوزه های مختلف علوم انسانی ازجمله علوم تربیتی تحلیل محتوا

ش ارز ،پژوهشگر به شناخت مفاهیم، د.. دارد. در این رویکر.ارتباطات و، زبان شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، شناسینروا

وا تصاویر و ساختارهای یک پیام یا محت، عبارات، هاغیرمستقیم در واژه اعتقادات هنجارها و رفتارهایی که به طور مستقیم و، ها

ت و مشکال لاز مسای نهیربا سابقه دی و هندسه یاضی ریریادگعدم توانایی در ی اتصور و باور ضعف یپردازد. می ،مستتر است

خود ، نقشی را در خودآموزی چکننده که هی لی است. محتوای تحمیاضاز ری آموزاندانش عمده آموزش و حتی دلزدگی

، سطر محتوا به ی سطرقکند. بررسی تحقی رتغیی دآموز ندارد بایبرای دانش زهو انگی جاد رغبتاحساس توانایی و ای، جوشی

آموزان در کتاب نهم تالشی ارزنده در جهت دانش تگوناگون فراخوانی فعالی ابعاد گریدها و شکل، هانتمری، هامثال، هاسوال

. باشدی میضاآموزان کشورمان در درک و فهم ریی از دانشرپذیانفعال و تسلط، یناتواناحساس  انی آن به پایابدستی زانمی نتعیی
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خاص برای  تپژوهش از ضرورت و اهمی نای، در خدمت رسانی به جامعه قتحقی جیتاکاربردی ن دگاهاساس و از دی نبر ای

عوامل متعدد  رآموزان تحت تأثیی دانشریادگی یهاتکتاب درسی برخوردار است. فعالی نمسئولین و مؤلفی زآموزان و نیدانش

 .(2911، و گوناگونی قرار دارد )عسکری

 کالس به کتاب، اوقاتبا توجه به این که نظام آموزش و پرورش ایران از نوع متمرکز است؛ اغلب ، از سوی دیگر      

شود؛ پس در کشور ما به آموزان بر اساس کتاب درسی سنجیده میهای دانشآموخته یکند و همهدرسی اختصاص پیدا می

به، یدرسی ملی ایران نیز ریاض یدر برنامهکند. تحلیل محتوا ضرورت بیشتری پیدا می، لحاظ اهمیت و جایگاه کتاب درسی

ای از علم ریاضی عنوان شاخه (. هندسه به2911 پورحوزه تربیت و یادگیری در نظر گرفته شده است )موسی 22عنوان یکی از 

 آوردن، های طبیعیسازی پدیدهمدلمی توان به کاربردهای متعددی دارد که ، شودکه موجب شناخت دنیای پیرامون خود می

. اشاره کرد، کاربردهای بدیع و خالق یای مؤثر و مفید در ارائهوسیلهنیز برای یاد دادن و یاد گرفتنِ استدالل استنتاجی و  تمثیل

شروع آموزش هندسه از دوران کودکی و ، تواند در افراد ایجاد کندهایی که میبا عنایت به وسعت هندسه و قابلیت، بنابراین

رفته دانان و مدرسان ریاضی مورد تأکید قرار گاز سوی ریاضی، درسی ریاضی یتداوم آن به شکلی متناسب در تمام طول برنامه

)فرجیان دنمایضروری می، های درسیریزان کتابریزی مناسب برای تدوین کتاب هندسه از سوی مؤلفان و برنامهاست. لذا برنامه

 .(2911، پور

گیری جدید مانند یاد روی مخاطبان بگذارد که بر اساس نظریاتبر بیشتری  تواند تأثیراتامروزه کتاب درسی در صورتی می

های درسی کند که کتاببیان می 2سیگوینسازند.  هموارشده باشد و آموزش باز و فعال را  گرایی تنظیمساختگرایی و شناخت

 یدهندهکه این امر نشان، آموزش قائل به انتقال دانش -2باشند:  توانند یکی از نقشهای زیر را داشتهاهداف یادگیری می با توجه به

تفکر و ، مشاهده زمینه رشد استعدادهای فراگیران را برای، نوع آموزش این، آموزش باز -1تأثیر محدود کتاب درسی است. 

      (. 2131، سیگوینکند )می های یادگیری تسهیلاستقالل در فعالیت

، ه محتوی فعالنیاز ب، فراوانی دارندتأکید ، پردازان یادگیری که بر آموزش و یادگیری فعالنظریه با توجه به نظریات جدید

 ذهن طلبد. رویکردهای سنتی که قائل به انباشتنمحتوی فعال می، آموزش و یادگیری فعال، شود. بدون شکمی بیشتر احساس

آموزشی ندارند و در کتابهای درسی هم نقش آنها به تدریج باید از  امروزه دیگر جایی در نظام، آموز از اطالعات بودنددانش

ها توسط های شکلها و ویژگیبر یادگیری فهرستی از تعریف، درسی سنتی هندسه یمعموالً برنامه کندبیان می 1اتباتیسبین برود. 

آموزان به جای حفظ کردن است که دانش شایسته، روشود. از اینآموزان تأکید دارد. که این امر سبب گمراهی آنان میدانش

های تا بتوانند مسائل و موقعیت ،های استداللی را در ذهن خود توسعه دهندمفاهیم هندسی معنادار و روش، هاها و ویژگیتعریف

 .(2911، )نقل شده؛ کرمی و همکاران1112) ، اباتیست) فضایی را تحلیل کرده و سطح تفکرشان را باال ببرند

ها و ارزش، تخیل، مشاهده، فهم، باید شامل درک، شونددرسی ارائه می یهایی که در برنامهفعالیت رومی؛ نظر ویلیاماز   

توان با استفاده از تکنیک می، تألیف ریاضی بر یادگیری فعال های درسی تازهبا توجه به تأکید کتاب، خالقیت باشند. بنابراین

به محتوای آموزشی ، زیرا تدریس فعال، های درسی را مشخص نمودمیزان فعال بودن محتوی کتاب، رومیتحلیل محتوی ویلیام 

خالی از اشکال نیست ، تألیف در سال اول های درسی تازهتدریس کتاب .(1121، نسبمقدم و جمالیفعال نیاز دارد )سرگلزایی

امهبا محتوا و برن، آمادگی و آشنا شدن هرچه بیشتر دبیران کسب، های ناشی از این موضوع را کاهش دهدتواند آسیبو آنچه می

اولین راهنما برای اجرای صحیح برنامه درسی است ، کتاب درسی، زیرا برای بسیاری از دبیران ریاضی، های درسی جدید است

هنوز ، دوم متوسطه یفیزیک دوره ورشته ریاضی  2یتألیف بودن کتاب درسی هندسه (. به دلیل تازه2911، )پورحسن و شیوخی

 2یتاب هندسهکمحتوی به این واداشت که به بررسی و تحلیل  ، پژوهش حاضر رالذا همین موضوع، تحقیق خاصی صورت نگرفته

. با توجه به د.. را بیان کن.مدلسازی و، تفکر تجسمی، خالقیت، شهود، هاای نو و تازه از ابعاد متفاوت استداللتا دریچه د،ازدبپر
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که به آنها  ،موارد معدودی وجود داردلذا پژوهش چندانی در این زمینه صورت نگرفته و ، 2یهجدیدتالیف بودن کتاب هندس

 شود.اشاره می

واالت ئتصاویر و س، متن نشان داد که( 2911)کاراندیش به روش ویلیام رومی، نتایج پژوهش  2یدر تحلیل کتاب هندسه

اشد. بمیاز حد فعال  شبی ،های ارائه شده در کتاباست. متن برخی از درسفعال تدوین شدهای کتاب هندسه دهم به شیوه

کتاب های ها را به عنوان تمرینها و کار در کالساگر فعالیت از ضریب درگیری باالیی برخوردار بودند. ،همچنین مسائل کتاب

                                                                                شوند.     های فعال قلمداد میتمرین، درنظر بگیریم

در ، پایه دوازدهم به شیوه فعالی نوشته شده است 9 یمتن کتاب هندسهنشان داد  ( 2911نتایج پژوهش سیمیاری و عبدالهی )

به خستگی  ،ارائه شده نیز به دلیل فعال بودن بیش از اندازههای اند. فعالیتحالی که تصویرهای کتاب به شیوه غیرفعالی تهیه شده

ها نتوانسته است در بخش تصویرها و فعالیت 9 یانجامد. با توجه به اینکه محتوای کتاب هندسهآموزان میحوصلگی دانشو بی

تاب ضروری حی و تدوین این کبازنگری و بهبود در طرا، تفکر و تحلیل تشویق کند، آموز را به فعالیتچنان که باید دانشآن

 .نمایدمی

مورد بازبینی قرار گرفته ، سال تحصیلی 1عد از تدریس ب 2917 در سالی ریاضی و فیزیک پایه دهم رشته 2یکتاب هندسه

یر یافت و یتغ ،ی کتابهافرایند تدریس تعدادی از فعالیت، کهطوری. بن صورت گرفته استآتوی حاست و تغییراتی در مورد م

حاضر در نظر دارد تا به تحلیل محتوای کتاب حاضر بپردازد  پژوهشبر این اساس  نیز تعدادی از تمرینات آخر مباحث حذف شد.

 آموزان دارند؟ی و آموزش دانشگانگیختبرتا مشخص شود آیا محتوای ارایه شده در کتاب حاضر فعال بودن الزم برای 

ی هاطهه حیتوجه ب باها و فعالیت رفعال بودن متن و تصاوی زانی میروم امیلکمک الگوی وی به شودتالش می، پژوهش ندرای

سی واالت را دارد: آیا متن کتاب درئدهی به این ساین پژوهش قصد پاسخ  شود. فو توصی حواالت کتاب تشریئشناختی س

فعالی نوشته شده است؟ آیا طراحی تصاویر و اشکال کتاب  یبه شیوهی ریاضی و فیزیک رشتهدهم  2یجدیدالتألیف هندسه

های کتاب جدیدالتألیف آیا پرسش کند؟آموزان را درگیر میدانش، ی ریاضی و فیزیکرشتهدهم ی پایه 2یجدیدالتألیف هندسه

 کند؟صورت فعال درگیر میآموزان را به دانش، ی ریاضی و فیزیکرشته دهم یهندسه

 

 پژوهششناسی روش
ی دوم ی ریاضی و فیزیک دورهی دهم رشتهپایه 2 یهندسه کتابپژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای 

آموزان خصوص ضریب درگیری دانشدر، رومی صورت گرفت. این پژوهشاستفاده از تکنیک ویلیام  با ،2913 چاپ متوسطه

و  هجزیتبندی شده است. بررسی و طبقه، (واالتئها )سو فعالیت اشکالویر و اتص، کتاب گوناگون محتوا اعم از متن در اجزای

 گیرد: گذاری ها به روش زیر صورت میدر این روش کدصورت گرفته است.  رومی امیلویبا استفاده از روش اطالعات  لتحلی

 کوچکترین جزء تحلیلدار واقعی و واحد تحلیل متن در این روش جمله است. جمله واحد معنی : کدگذاری متن درس

ت پس از خواندن جمال شود.ای ساده بیان میترین شکل خود به صورت جملهزیرا مضمون در معموال در فشرده، شودمحسوب می

 شود:های زیر دسته بندی میدر مقوله با توجه به مفهوم هر جمله

 در متنمطرح شده واالت ئس(: d) کد، فتعاری (:cکد )، اصول کلی ای جنتای انبی(:  bکد )، قتحقی انجمالت بی :(aکد ) 

(: g) کد، آموزهای انجام شده توسط دانشتفعالی جنتای انبی (:fکد ) ، یلاالت تحلیئو(: سe) کد ، ف لؤبا پاسخ بالفاصله توسط م

ارائه شده و جواب  آموزواالتی که به منظور جلب توجه دانشئس:(hکد )، آموزحل مسائل توسط دانش ای تو فعالی شانجام آزمای

آموز خواسته شده است که تصاویر یا مراحل انجام از دانش (:iکد )، کتاب در متن نیامده است ینویسنده یآنها بالفاصله بوسیله

  .گیردهای فوق نگنجد در این مقوله جای میجمالتی که در هیچکدام از مقوله(: jکد )و  یک آزمایش را مورد مالحظه قرار دهد

های جزو مقوله hو  gو  fو  eهای و مقوله ندآیبه حساب می رفعالهای غیمقوله ءجز d و cو  bو  a هایولهمق، هامقولهاین از 

  .های خنثی هستندمقوله jو  i هایو مقوله شوندفعال قلمداد می

 (:b) کد، استفاده شده استبرای تشریح موضوع خاصی  تصویری که از آن فقط(: aکد ) :و اشکال رکدگذاری تصاوی

تصویری که (: cکد )، خواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهدآموز میتصویری که از دانش
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، های فوق نگنجدتصویری که در هیچکدام از مقوله(: dو کد ) آوری وسایل یک آزمایش آمده استبرای تشریح شیوه جمع

های خنثی مقوله  dو  cهای. همچنین مقولهشودفعال قلمداد می b یفعال و مقوله رغی a یمقوله، هامقولهاین از  .افتختصاص یا

 .هستند

والی که جواب آن ئس(: bکد )، توان یافتواالتی که جواب آنها را در خود کتاب میئس: (aکد )کدگذاری فعالیت ها: 

های خود در درس جدید برای آموز باید از آموختهوالی که برای پاسخ آن به دانشئس(: cکد)، مربوط به نقل تعاریف است

بخصوصی را حل  یهئلآموز خواسته شده مسوالی که در آن از دانشئس(: dکد ) و کندگیری در مورد مسایل جدید استفاده نتیجه

ی فعال ارائه واالتی هستند که به شیوهئمعرف تعداد س dو  cهای واالت غیرفعال و مقولهئمعرف تعداد س bو  aهای مقوله. نماید

 شوند.می

کتاب  نیا، باشد 1/2 تا 1/1حدود  بضری ن. اگر ایدیآی به دست میردرگی بضری رفعالهای فعال بر غیمقوله مبا تقسی

 کتابی ونمودارها رهاتصوی، هاشکل، کمتر باشد 1/1از  عدد نای اما اگر، دهدمی شافزای رانتوانایی فکر کردن را در فراگی

 .(2911، انیارمحمد)ی دهدنمی شافزای راننامربوط است و توانایی فکر کردن را در فراگی

و  فوزارت آموزش وپرورش تألی قاست که از طری 2913-11دهم چاپ  یکتاب هندسهپژوهش حاضر  آماری یجامعه

 .دنمونه آماری گردی نیگزآماری جای یجامعه ترقجهت استنتاج بهتر و دقی قتحقی نای درچاپ شده است. 
 

 یافته ها 

به ی ریاضی و فیزیک رشتهدهم متوسطه دوم  یپایه 2یآیا متن کتاب درسی جدیدالتألیف هندسهوال اول پژوهش: ئس

 فعالی نوشته شده است؟  یشیوه

مختلف و در  رومی به انواع امیلنظر وی ها طبقفصل کبه تفکی کتاب های متنانواع جمله ،وال پژوهشئس این برای پاسخ به

ی هر نوع هاآمده است. پس از مشخص شدن فراوانی 2 جدول آن در نتایج یخالصهکه ، دگردی متقسی رفعالدو گروه فعال و غی

  شد. و در انتهای جدول ثبت ی برای کل کتاب محاسبهردرگی بضری، تالاز جم
 رومی امیلوی لها براساس روش تحلیفصل کبه تفکیهای متن کتاب فراوانی جملهتوزیع   .2جدول 

 هندسه دهم
 کد

    صفحه انتخابی
a b c d e f g h i j 

2فصل  

 

 1 1 9 7 2 9 1 1 1 1 21-22-21 (21-7)  درس اول

 1 1 1 9 7 1 1 9 1 1 11-19-12-21 (27-17)  دومدرس 

1فصل  

 1 9 1 1 1 1 2 1 2 2 99-91 (91-99درس اول    )

 1 1 2 1 9 1 2 1 1 1 91-91 (91-97) دومدرس 

 1 2 1 1 1 9 1 1 9 1 11-12-93 (93-11) درس سوم

 1 2 2 1 1 9 2 2 9 2 13-17 (11-12) درس چهارم

9فصل  

 1 1 1 9 1 1 1 21 7 2 12-13-11-11 (11-11) درس اول

 1 1 2 1 9 1 1 2 1 1 71-72-17 (11-71) درس دوم

1فصل  

 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 39-31-71 (73-31) درس اول

 1 2 2 1 9 1 1 1 1 2 11-11-31-33 (37-11) درس دوم

 1 3 21 97 91 11 1 11 97 27 مجموع

𝑒 یردرگی بضری + 𝑓 + 𝑔 + ℎ

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
 =

11 + 91 + 97 + 21 

27 + 97 + 11 + 1
 =  

211
11

= 2.91 
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صفحه  91در کتاب درسی است که برای بررسی این امر های موجود مربوط به تحلیل متن کتاب درسی و فعالیت 2 جدول

 فعال بوده و برایدهد که متن کتاب درسی از کتاب درسی به صورت تصادفی انتخاب شده است. جدول موجود نشان می

 21ن همچنی است. 11های غیرفعال و مجموع مقوله 211 های فعالها مجموع مقوله. با استناد به دادهآموزان مناسب استدانش

دهد این ضریب نشان می شود کهمی 91/2خنثی نیز موجود است. لذا با استفاده از روش ویلیام رومی ضریب درگیری متن  یمقوله

 .استی ریاضی و فیزیک به شیوه فعالی نوشته شده دهم رشته یپایه 2یمتن کتاب درسی جدیدالتألیف هندسه

 کند؟  یآموزان را درگیر مدانش، اشکال کتاب جدیدالتألیف هندسه دهمآیا طراحی تصاویر و وال دوم پژوهش: ئس 

 )از هرتصویر  21تعداد  همد یپایه2ی هندسه فیدالتالبه صورت تصادفی از کتاب جدی  ،والسئدریافت پاسخ به این برای 

 متقسی فعالررومی به انواع مختلف و در دو گروه فعال و غی امیلوی کبا تکنی به صورت تصادفی انتخاب ودرس یک تصویر( 

 بضری، اشکال و ی هر نوع از از تصاویرهاپس از مشخص شدن فراوانی است. آمده 1آن در جدول  نتایج یکه خالصه، دیگرد

 ی برای کل کتاب محاسبه و در انتهای جدول ثبت شد. ردرگی
 رومی امیلوی لها براساس روش تحلیفصل کانواع تصاویر و اشکال متن کتاب به تفکی توزیع فراوانی . 1جدول 

 صفحه

 دک
 مجموع 11 11 73 72 12 19 11 97 11 27

a  *  * *      9 

b   *    * *   9 

c      *   *  1 

d *         * 1 

 بضری

I یردرگی =
𝑏 

𝑎 
=

9
9

= 2 

 یمقوله 9کند. در این میان آموزان در امر یادگیری درگیر میفعال بوده و دانشنشان داد که تصاویر کتاب  1نتایج جدول 

آید که بدست می 2خنثی وجود دارد. با استفاده از روش ویلیام رومی ضریب درگیری  یمقوله 1فعال و  یمقوله 9، غیرفعال

 بیانگر فعال بودن تصاویر است.

 ؟کندصورت فعال درگیر میآموزان را به دانش، جدیدالتألیف هندسه دهمهای کتاب آیا پرسشسوم پژوهش:  والئس

انتخاب به صورت تصادفی  وال(ئس 21) والئس کتاب به صورت مستقل و مجزا یک درساز هر ، والئبرای پاسخ به این س  

که خالصه آن  دیم گردتقسی رفعالرومی به انواع مختلف و در دو گروه فعال و غی امیلوی کبا تکنیواالت ئسسپس این ، گردید

ی برای کل کتاب ردرگی بضری، هاواالت و فعالیتئسی هر نوع از هاپس از مشخص شدن فراوانی است. رآمدهدر جدول زی

               ثبت شد. 9محاسبه و در جدول 
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 رومی امیلوی لها براساس روش تحلیفصل کواالت به تفکیئفراوانی انواع ستوزیع  . 9جدول 

 11 31 71 11 11 11 91 99 17 21 صفحه

 مجموع

 9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 سوالکد/

a  *  *       1 

b *          2 

c     *  *  * * 1 

d   *   *  *   9 

 بضری

 یردرگی
I =

𝑐 + 𝑑

𝑎 + 𝑏 
=

7
9

= 1.99 

با استفاده از  مورد فعال بودند. 7و ، مورد غیرفعال 9وال مورد بررسی ئس 21دهد از مینشان  9بدست آمده در جدول  نتایج

 بودن کتاب است.محور فعالیتآید که بیانگر بدست می 99/1روش ویلیام رومی ضریب درگیری 

 گیریتیجهبحث و ن

دهم رشته ریاضی و فیزیک براساس تکنیک  یپایه 2یواالت آخر فصل کتاب هندسهئمتن و تصاویر و س، پژوهش در این

متن  توان گفت کهمی بنابراین .بدست آمد 91/2 ویلیام رومی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. ضریب درگیری متن درس

 .ی فعالی نوشته شده استکتاب درسی به شیوه

، شودوزان آمه و برقراری ارتباط که باعث تشویق و تقویت ریاضیات در دانشئلهای وابسته به ریاضیات مانند حل مسمهارت

شتری باید دقت بی، درسییبرنامه. بر این اساس در تنظیم محتوای باشددر آموزش ریاضی میدرسی یاز استانداردهای برنامه

در طراحی محتوا به روش (. 1117، شود )جونز و تارآموزان در فرایند یادگیری توجه بیشتری صورت بگیرد و به مشارکت دانش

شود که می خواسته. در حالت فعال از یادگیرنده شودمینقش یادگیرنده در آموزش مهم است و بر افزایش این نقش تاکید ، فعال

ده را بیان کند آمنتایج بدست ، ها را تجزیه و تحلیل کند و با تفکر دقیقاطالعات و پیش فرض، واالتئدر پاسخگویی به س

 (.2911، )دهقانی و پاکمهر

ج در پس بر اساس تفسیر نتایآید که بیانگر فعال بودن تصاویر است. بدست می 2، همچنین ضریب درگیری تصاویر کتاب

ب درگیری درگیرکند. باال بودن ضریدر یادگیری تواند فراگیران را توان نتیجه گرفت که تصاویر کتاب میالگوی رومی می

 و ی ذهنی داشتهنیاز به درگیر، تصاویر کتاب ریاضی خصوصا هندسه به این دلیل است که اکثر تصاویر مورد استفاده در کتاب

 اند. گنجانده شده، به منظور انجام فعالیت در کتاب درسی

 درسی نوشتاریمحتوای  بیشتر از ، یادگیری ارکان از یکی عنوان به درسی کتاب در و آموزش در تصویر اهمیت وجود

 در و کندمی جلب تصویر به را خواننده توجه ناخودآگاه، آموزشی متن درکنار تصویر  یک نیست. وجود  تر هم کم، نباشد

 را توانمندی، کند می ایجاد برعکس و تصویر به متن از آمد و رفت گویی و شکندمی را متن خطی واقع یکنواختی و سلسله

 (.2911، )بهرام بیگی دهدمی افزایش را فراگیران استقاللی خود و کرده پربار

یر برای تنها از تصاو، های درسیاست مؤلفان کتاب الزمدرسی دارند و های کتابتصاویر نیز نقش مهمی در  می توان گفت

آموزان را درگیر دانشها قرار دهند که تصاویری را در کتاب، یادگیری بهبود در فرایندعات استفاده نکنند و به منظور الانتقال اط

کند سازد و این نکته را بیان میهای درسی را برای معلمان هم آشکار میاهمیت تصاویر در کتاب، در یادگیری کند. این نتیجه
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ه با سایر ر کتاب هندسیتصاو توجه خاصی داشته باشند.، به تصاویر و نقش آنها در یادگیری فعال، در تدریس الزم استکه 

به منظور انجام فعالیت در کتاب درسی گنجانده شده است. تصاویری که نیاز به  درسی تفاوتی اساسی دارد و اغلبهای کتاب

ه در اینصورت ک ادتوان لفظ آزمایش را به کارگاه یا فناوری تعمیم دبنابراین می .خیلی در هندسه کاربردی ندارند، آزمایش دارند

 ب درسی مشهود نیست. با توجه به تصاویر چنین تعبیری در کتا

واالت و ئاز نظر تعداد س 2ی کتاب هندسه ضریب درگیریپژوهش نشان داد که  ،واالت این کتابئهمچنین در تحلیل س

یری از میزان بودن کتاب است. ولی ضریب درگمحور فعالیتیانگر ب، که براساس تفسیر تکنیک ویلیام رومیاست  9/1 فعالیت ها

ر کمتری بر آموزان شده و تاثیکه این امر باعث ایجاد خستگی و بی رغبتی در دانش رومی باالتر استتعیین شده توسط ویلیام 

شود که دانش آموزان همواره به چالش کشیده شوند بدون آنکه اطالعات کافی در سبب می گذارد. همچنینیادگیرندگان می

توان گفت می نتایجبا توجه به  واالت متنوع سوق دهد.ئمتفاوت و حل سهای ینربه انجام تم آنها را اختیارشان قرار بگیرد و فقط

شود که حس و این سبب می( یc)مقولهکه کتاب درسی تا حدودی تمایل به استفاده از مسائل قبلی و رجوع به تعاریف دارد 

 آموز گرفته شود.ابتکار و خالقیت در حل مسائل از دانش

عدم تواند منجر به . فرسودگی تحصیلی میشودمیبودن به تکالیف درسی فرسودگی تحصیلی نامیده عالقه بیخستگی و 

 ایانگیزه ،که یادگیرنده دچار فرسودگی تحصیلی ایگونههای تحصیلی شود به وکاهش انرژی الزم برای انجام فعالیتمشارکت 

تأخیر حضور در کالس و ترک زود هنگام ، نند غایب شدنهای رفتاری ماهای کالسی ندارند و ویژگیبرای شرکت در فعالیت

های (. بعالوه در کالس به مطالب درسی گوش نداده و در فعالیت2911، )کریمی و واحدی دهندکالس را از خود نشان می

سئولیت م کنند. در نتیجه حسها اغلب برای عملکرد ضعیف تحصیلی خود بهانه تراشی میکنند. آنکالسی گروهی شرکت نمی

 (.1121، مازرول و همکاران) پذیری و پاسخگویی در برابر عملکرد ضعیف خود در این افراد وجود ندارد

الیف درسی میزان کواالت و تئرا از نظر فعالیت مورد تایید قرار داد. اما در مورد س 2 یوضعیت کتاب هندرسهنتایج پژوهش 

اب حاضر لفان کتؤآموزان می شود. در این راستا به مخستگی و دلزدگی دانشفعالیت از حالت معمول باالتر بود که منجر به 

 هب در این زمینه اصالحاتی انجام دهند. حاضرهای بعدی کتاب در ویرایش، ه را مورد توجه قرار دادهئلشود این مسپیشنهاد می

بهبود محتوای کتاب  به های مختلفروش بادهم ی پایه 2یهندسهی کتاب ل محتواتحلی قکه از طری شودمی شنهادمعلمان پی

های عفض، سالکمؤثر در یراهبردها های درسی با به کار بردنمحتوای کتاب لتحلی جینتا ع ازالطو با ا نددرسی کمک نمای

، اندرسون ،شود که از سایر الگوهای تحلیل محتوا مانند حیطه شناختی بلومبه پژوهشگران توصیه می .کنند جبران کتاب درسی را

 و کندال نیز استفاده شود. گیلفورد، مارزانو
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