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چکیده
این پژوهش باهدف بررسی محتوای کتاب فارسی خوانداری پنجم ابتدایی به روش ویلیام رومی انجامشده است .هدف اصللی
این پژوهش تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری پنجم ابتدایی چاپ  6931در بخش متن کتاب بر اساس میزان بهکلارگیری
شیوه ارائه فعال به روش ویلیام رومی و فراهم آوردن اطالعات و ارائه پیشنهادهایی بهمنظور بهبلود و اصلالک کتلاب صلورت
گرفته است .روش تحقیق توصیفی – تحلیل محتوا است.جامعه آماری کتاب فارسلی خوانلداری پلنجم ابتلدایی اسلت .نتلای
بهدستآمده از یافته های پژوهش بیانگر آن است که متن کتاب فارسی پنجم ابتلدایی از رلرید درگیلری مطللوبی برخلوردار
نیست(ررید درگیری متن برابر است با صفر) و متن بهصورت غیرفعال ارائهشده بود .همچنین متن کتاب دانشآملوزان را بلا
فرایند یادگیری و تفکر درگیر نمیکند و این موروع نشان میدهد که این کتاب فقط در پی تحویل دادن یک سری مطالد بله
دانشآموزان است و فقط به دنبال حفظ و به خاطر سپاری آن است و کمتر دانشآموز را به تفکر واندیشه هدایت میکند.
واژگان کلیدی :تحلیل محتوا ،تکنیک ویلیام رومی ،فارسی خوانداری ،پنجم ابتدایی

مقدمه
زیان و ادبیات فارسی ،رمز هویت ملی و سبد پیوستگی و وحدت همه اقدام ایرانی و گنجینه گران ارجی اسلت کله
گذشته را به حال و آینده پیوند می دهد .در این حوزه زیان آموزان با پیکره نظاممند و عناصر سازهای زیان بهگونلهای
روشمند و علمی آشنا میشوند و توانایی خلق و نگارش و آفرینش در این حوزه را کسد میکنند(سلازمان پلژوهش
و برنامهریزی درسی .)6931 ،همچنین دربند اول سند تحول بنیادین آموزشوپرورش با عنوان"بیانیه ارزشها" دربند
16بهصراحت بر«تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسی بهعنوان زبان مشترک» اشارهشده است.
از میان کتد درسی ،کتابهای درسی ابتدایی ،به خصوص فارسی ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا با اسلتفاده
کارآمد از آموزه های زبانی این کتاب ،دانش آموزان نه تنها شیوه مناسد تعامالت اجتماعی را فرامیگیرنلد ،بلکله بله
درک آسانتر علم و فرهنگ نیز که نمود آن بیشتر از طریق زبان ظاهر میشود نائل میآیند(زندی وهمکلاران.)6939 ،
اهمیت درس فارسی برکسی پوشیده نیست .دانش آملوزان در دوره ابتلدایی بلا آملوختن درس فارسلی ،بلرای رفل
بسیاری از نیازهای زندگی خود ،توانا میشود .آنچه رروری مینماید ایلن اسلت کله برناملههلای ایلن درس ملورد
ارزشیابی و بازنگری قرار گیرند تا از نتای آن برای اصالک و بهسازی برنامههای آتی بهرهگیری شود(قمری.)6939 ،
برای تحقق هدفهای آموزشوپرورش ،برناملهریلزی همله جانبله ززم اسلت در نظلام آموزشلی ملا تهیله و تلدوین
کتابهای درسی جزء بااهمیت این برنامهریزی است .کتاب هلای درسلی هملواره نقلش اساسلی در فرآینلد تعللیم و
تربیت ایفا نموده و مهمترین مرج یادگیری محسوب میشوند(کاکوجویباری وهمکاران )6931 ،و مواد اصلی برنامه
درسی مدارس را تشکیل می دهند.و مطالعه وبررسی کتابهلای درسلی ملیتوانلد ارتبلاب بلین برخلی از مشلکالت
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یادگیری دانش آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک کند که مفلاهیم برنامله درسلی بله شلکل مناسلبی در
کتابهای درسی گنجانده شوند( ،Dogbey, 2010به نقل از کرمی وهمکاران.)6931 ،
محتوای برنامه درسی ازنظر نقشی که در تحقق اهداف ایفا ملیکنلد ،از اهمیلت خاصلی برخلوردار اسلت .ازآنجاکله
برنامه ریزی ،تدوین ،تغییر و روز آمدن کتد درسی یکی از الزامات نظام آموزشی است .تحلیلل و بررسلی علملی آن
اهمیت خاص پیدا میکند .این تحلیل به متصدیان و مؤلفان کتابهای درسی کملک ملیکنلد تلا در هنگلام تلدوین،
گزینش و انتخاب محتوای کتاب درسی ،دقت بیشتر نموده تا رمن تسهیل یادگیری ،زمینه پیشرفت تحصلیلی دانلش
آموزان را فراهم آورند؛ در حقیقت ،تحلیل محتوا کمک میکند تا مفاهیم ،اصول ،نگلرشهلا ،باورهلا و کلیله اجلزای
مطرکشده در قالد درسهای کتاب ،موردبررسی علمی قرار گیرند(یارمحمدیان.)6936 ،
تحلیل محتوا یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای تحقیق است و بهدرسلتی ملیتلوان گفلت هلر محققلی بله
صورتی با آن سرکار دارد(ساروخانی.)6939 ،با استفاده از روش تحلیل محتوای ،نقاب رلع محتلوا کتلاب درسلی
مشخص می شود و باعث حساسیت نسبت به محتوای کتاب درسی شده است و این موروع باعث اصلالک و بهبلود
محتوای دروس کتابهای درسی میشود(کرمی وهمکاران.)6931 ،
هدف از پژوهش بررسی ررید درگیری کتاب فارسی خوانداری پایله پلنجم ابتلدایی چلاپ  6931اسلت کله ایلن
موروع با تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری به روش ویلیام رومی صورت گرفت.
روش تحقیق:
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی است که به روش تحلیل محتلوا انجلام شلد .در پلژوهش حارلر ،از روش
تحلیل محتوا براساس تکنیک ویلیام رومی استفادهشده است .در این پژوهش واحد تحلیل ملتن بلوده اسلت .جامعله
آماری پژوهش ،کتاب فارسی خوانداری پنجم ابتدایی چاپ  6931است که جامعه آماری بهطور کامل بهعنوان نمونله
مورداستفاده قرارگرفته است .ویلیام رومی برای ارزشیابی متن ،حداقل صفحات انتخلابشلده را 61صلفحه و تعلداد
جمالت شمارششده در هر صفحه را  12صفحه تعیین کرده است .بلهمنظلور تجزیلهوتحلیلل اطالعلات در تکنیلک
ویلیام رومی از فرمول ارائهشده ویلیام رومی ،استفاده وبه روش زیر کدگذاری شد:
کدگذاری متن درس :جمالت بیان حقیقت ،کد( ،)Aبیان نتای یا اصول کلی()B؛ تعاری ()C؛ سؤازت
پاسخدادهشده()D؛ سؤازت تحلیل()E؛ بیان نتای فعالیتهای انجامشلده توسلط دانلشآملوز()F؛ انجلام آزملایش و
فعالیت یا حل مسائل()G؛ سلؤازتی بلرای جللدتوجله( .)Hاز مقوللههلای فلو  ،مقوللههلای AوBوCو Dجلزو
مقولههای غیرفعال بهحساب میآیند و مقولههای EوFو Gو  Hجزو مقولههای فعال قلملداد ملیشلوند .بلهمنظلور
محاسبه ررید درگیری با متن ،میتوان مجموعه مقولههای فعال را بر مجموعه مقوللههلای غیرفعلال تقسلیم نملود.
برای تجزیهوتحلیل نتای از آمار توصیفی ،فراوانی استفادهشده است.
یافتهها:
از مقولههای دهگانه فو  ،مقولههای aو bو cو dجزء مقولههای غیرفعال بهحساب میآیند و مقوللههلای eو fو gو
hجزء مقولههای فعال قلمداد میگردند .دو مقوله آخر یعنی iو jاز مقولههای خنثی هستند که نقش مهمی در ارزیابی
کتاب ندارند و بنابراین میتوان از آنها در امر ارزشیابی و تحلیل ،چشم پوشید و صرفنظر کرد .
بهمنظور محاسبه ررید درگیری دانشآموز با متن و یا بهمنظور سلنجش سلطف فعالیلت فراگیلر ملیتلوان مجملوع
مقولههای فعال را بر مجموعه مقولههای غیرفعال تقسیم نمود .مقولههای فعال شامل مقوللههلای e,f,j,hو مقوللههلا
غیرفعال شامل  ,a,b,c,dاست.
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جدول .6مقولههای مربوط به تحلیل متن به روش ویلیام رومی

نوع فعالیت علمی (تحلیل)

عالمت
A

بیان نتایج یا تعمیمها

B

تعاریف

C

سؤالهایی که بالفاصله بهوسیله متن جواب دادهشده است.

D

سؤالهایی که الزم است دانشآموز پس از تجزیهوتحلیل اطالعات دادهشده ،به آنها جواب دهد.

E

از دانشآموز خواسته میشود ،نتایجی را که خود بدان دستیافته ،بیان کند.

F

بیان حقایق

از دانشآموز خواسته میشود آزمایشی را انجام دهد و سپس نتایج آن را تجزیهوتحلیل کند یا مسائل مطرحشده G
را حل کند.
سؤالهایی که بهمنظور جلب توجّه مطرح میشود ،امّا بالفاصله بهوسیله متن پاسخ داده نمیشود.

H

برای محاسبه ررید درگیری دانشآموزان مجموع مقولههای فعال تقسیمبر مجموعههای غیرفعال میشلود و بعلد از
به دست آمدن ررید درگیری این اعداد شامل مفاهیم زیر است.
درنهایت بعدازاینکه ررید درگیری (شاخص درگیری) دانشآموز با محتلوا (ملتن ،تصلاویر ،پرسلشهلا) مشلخص
گردید ،نوبت تفسیر نتای فرامیرسد .ررید درگیری دانش آموز با محتوا عددی است که نشلاندهنلده میلزان فعلال
بودن محتوا است .دامنه این عدد بهدستآمده ممکن است از صفرتا بینهایت باشد ،اما به نظلر ویلیلام روملی زملانی
یک کتلاب درسلی ،فعلال اسلت کله رلرید درگیلری (شلاخص درگیلری) آن بلین 1/1تلا6/2باشلد>1/1:رلرید
درگیری<6/2
ررید درگیری کمتر از1/1بیانگر این است که کتاب فقط به ارائه اطالعات علمی میپردازد و از فراگیران میخواهلد
تا در پی حفظ کردن مطالد علمی ارائهشده باشند .چنین کتابی در زمره کتابهای غیر پژوهشی بهحساب میآید کله
در آن دانشآموز هیچ گونه نقش فعالی را در امر یادگیری به عهده ندارد و به او و به ذهن او بلهعنلوان یلک سیسلتم
بانکی نگریسته میشود که همیشه در پی حفظ و نگهداری و بایگانی مطالد است.
از طرف دیگر ررید درگیری بزرگتر از  6/2نمایانگر کتابی است که در مورد هر جمله ،تصویر ،یا سلؤال
آن ،از دانشآموز میخواهد تا بهنوعی تجزیه وتحلیل انجام دهد و به فعالیت بپردازد .چنین کتابهلایی مفرورلات و
اطالعات علمی کافی را در اختیار فراگیران قرار نمیدهد و فقط از دانشآموزان میخواهند تا بلهگونلهای ،فعلالیتی را
انجام دهند .ازنظر ویلیام رومی این کتابها نیز بهصورت غیرفعال ارائلهشلده اسلت .زیلرا فعالیلت زیلادی ملیطلبلد
درحالیکه به اطالعات کافی و شرایط فراگیر توجه نمیشود .بنابراین به عقیده ویلیام روملی کتلابی مناسلد اسلت و
بهصورت فعال ارائهشده است که شاخص درگیری دانشآموز با محتلوای آن کتلاب بلزرگتلر از  1/1کوچلکتلر از
6/2باشد .بهعبارتدیگر هر کتاب که بهصورت فعال ارائه میشود باید حداقل  %11حداکثر  %91مطالد و موروعات
علمی را ارائه دهد ،در غیر این صورت محتوای کتاب غیرفعال خواهد بود.
جدول :2تقسیمبندی متن کتاب بر اساس روش ویلیام رومی

ردی
6
1
9
1

مقوله
A
B
C
D

فراوانی
193
1
1
6
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2
1
1
3
3

E
F
G
H
I

1
1
1
1
1

جدول .2جمعبندی مقولههای کتاب درس بر اساس روش ویلیام رومی

مقولههای فعال
ردی
1
6
ررید درگیری بهدستآمده برابر با (1صفر) است.

مقولههای غیرفعال
111

بحث و نتیجهگیری:
با توجه به یافتههای بهدستآمده از تحلیل کتاب درسی فارسی خوانداری چاپ 6931و محاسبه ررید درگیلری بله
روش تحلیل ویلیام رومی میتوان نتیجه گیری کرد که این کتلاب فقلط در پلی تحویلل دادن یلک سلری مطاللد بله
دانش آموزان است و فقط به دنبال حفظ و به خاطر سپاری آن است و در آن کمتر از دانشآموزان خواسته میشود تلا
برای تصاویر و فعالیتهای کتاب به تجزیه و تحلیل بپردازند.
در نتیجه محتوای برنامه درسی می بایست به گونه ای طراحی و ارائه شلود کله رلرید درگیلری دانلشآملوزان را
نسبت به یادگیری برانگیزد و زمینه اکتشاف و پژوهش و عمل فعازنه آنان را فلراهم سلازد و بیابلانگرد( )6933بیلان
میکند که متاسفانه امروزه کمتر کتاب هایی وجود دارند که در آنها به حل مساله و یادگیری فعال ،توجه شده باشلد؛
در اکثر کتاب ها ،انتقال اطالعات ،حرف اول را میزند.و از سویی طبق نظریه پیاژه ،دانسلتن اطالعلات بیشلتر ،تفکلر
کودک را پیشرفته تر نمی سازد .لذا باید محتوای کتاب درسی طوری تنظیم شود کله پرسلش محلور باشلد تلا دانلش
آموزان را درگیر مطالد نماید تا تفکر آنها رشد نماید.
مراجع:
یارمحمدیان ،محمدحسین( .)6936اصول برنامه ریزی درسی .تهران :انتشارات یادواره کتاب.
بیابانگرد ،اسماعیل(.)6933روان شناسی تربیتی(روان شناسی یادگیری و آموزش) .تهران :نشر ویرایش.
حسن مرادی ،نرگس( .)6933تحلیل محتوا کتاب درسی .تهران :آییژ.
زندی ،بهمن؛ روشن ،بلقیس؛ قاسم پورمقدم ،حسین وباباسازری ،زهرا( .)6939تحلیل محتوای شناختی اسلتعاره کلارکردی در
کتابهای درسی فارسی دوره ابتدایی .فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شماره.21
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی( .)6932کتاب فارسی پنجم دبستان .تهلران :دفترتلالی
متوسطه نظری.
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی( .)6931کتاب معلم فارسی پنجم دبستان .تهران :دفترتالی کتابهای درسی عملومی و
متوسطه نظری.
قمری ،حیدر( .)6939ارزشیابی خط کتاب فارسی اول دبستان .فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره .616
کرمی ،زهره؛ اسدبیگی ،پژمان وکرمی ،مهدی( .)6931تحلیل محتوای کتاب ریاری 6پایه اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیلام
رومی وحیطه شناختی بلوم .پژوهش در برنامه ریزی درسی.611-613 ،)61(1 ،
کاکوجویباری ،علی اصغر؛ شقاقی ،فرهاد و فرک ،فاطمه( .)6931تاثیر کتابهای جدید فارسلی دوره ابتلدایی در سلوا خوانلدن
دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران .فصلنامه مطالعات برنامه درسی.
کتلابهلای درسلی عملومی و
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وزارت آموزش وپرورش(.)6931سند تحول بنیادین آموزشوپرورش.

