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Abstract 

In this research, the application of eleventh grade chemistry book content on the daily life of students at 

professor Rasoon Amin school in kabul provinces has been studied. The application has been evaluatyed at 

two levels of social and individual bases. The research was based on the active components of William 

Roman's theory and the context-based approach, which based on this theory, the practical content of the 

book, encourages students to use it in their daily lives. The results of this study showed that the practical 

content of the 11th grade chemistry in daily life has confirmed to maintain the health of students with more 

than 80% of their answers. Recognition of natural resources using chemistry content is more than 80% in 

students and they feel responsibility about 80% in their lives. In addition, more than 80% of students have 

taken benefits of chemistry content. On the other hand, the study made it clear that whenever the subject is 

taught empirically and practically and the students' attention is drawn to practical activities, it can be used 

in all aspects of everyday’s life.  
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 رسول امین والیت کابل
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 خالصه

در این تحقیق کاربرد محتوی کتاب کیمیای صنف یازدهم در زندگی روزمره دانش آموزان، مکتب  پروفیسور رسول امین در والیت کابل، در دو 

رومی و به روش زمینه محور انجام شد که بر اساس  سطح فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق طبق مولفه های فعال تیوری ویلیام

ان می این تیوری، محتوی عملی کتاب باعث می شود تا دانش اموزان تشویق شده و آنرا در زنده گی روزمره خود استفاده کنند. نتایج این تحقیق نش

جوابات خود تایید نموده % 80ظ سالمت با بیشتر از دانش آموزان در مورد حف دهد که محتوی عملی کتاب کیمیای صنف یازدهم در زندگی روزمره

احساس مسوولیت در دانش آموزان در حدود  و همچنان در دانش آموزان بوده %80شناخت منابع طبیعی با استفاده از محتوای کیمیا بیشتر از  اند.

از سوی دیگر این تحقیق واضح ساخت که هر گاه این  درصد دانش آموزان از محتوای کیمیا بهره برده اند. 80بیشتر از برعالوه، می باشد.  80%

مضمون به صورت تجربی و کاربردی تدریس گردد و توجه دانش آموزان با فعالیت های عملی به آن معطوف گردد، می تواند در همه ی موارد 

 زندگی روزمره مورد استفاده قرار گیرد.
 

 تحلیل محتوا، حفظ سالمت، محیط زیست، منابع طبیعی، احساس مسوولیت :کلیدی کلمات
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 مقدمه .1

 
علم کیمیا رابطه ی بسیار نزدیک با زندگی روزمره ی بشر دارد و 

علومی است که آموزش آن  می توانیم به جرئت بگوییم که کیمیا یکی از

فراوان است. بسیار مهم و کاربردهای آن در زندگی روزمره ی ما 

پیشرفت کنونی جهان ارتباط مستقیم با علوم تجربی دارد، دانش آموزان 

با استفاده از علم کیمیا می توانند در استفاده از منابع طبیعی کشور قادر 

گردند.  اما در کشور ما که غنی از معادن مختلف است هیچ نوع پیشرفت 

ت. کتب علوم تجربی و یا خود کفایی در زندگی مردم رو نما نگردیده اس

در سالهای اخیر همگام با نصاب کشورهای پیشرفته عیار گردیده 

. در این تحقیق محتوای کتاب کیمیای صنف یازدهم از نظریه  [1]است

( به روش زمینه محور مورد e.f.g.h) مولفه های فعال ویلیام رومی

شده  آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته  .[2] تحلیل قرارگرفته است

این است که آیا دانش آموزان می دانند که محتوای کتاب کیمیا در مواردی 

مانند حفظ سالمت، محیط زیست، استفاده از منابع طبیعی، احساس 

 .[3]د مسوولیت استفاده می گرد

 

خود به نام )تکنیک  کتابدر  هتعلیم و تربی دانشمندویلیام رومی 

ارایه کرد. او معتقد  1391های پژوهشی در آموزش علوم( را در سال 

روش تحلیلی کمی است که به توصیف عینی ومنظم محتوای  ایناست، 

آشکار مطالب درسی، آزمایشگاهی وکاربردی می پردازد. مراحل اصلی 

وله تحلیل محتوا عبارتند از تعیین هدف، نمونه گیری، رمز گذاری ومق

بندی، طبقه بندی مقوله ها و ارزیابی عینی طبقه ها می باشد. هدف روش 

تحلیلی محتوای ویلیام رومی بررسی این موضوع است که آیا کتاب ویا 

محتوای مورد نظر، دانش آموزان را به طور فعال با آموزش و یادگیری 

به در گیر می نماید، به عباره دیگر هدف این است که بسنجیم آیا کتاب 

شیوه فعالی ارایه، تدوین و تنظیم شده است و در زندگی روزمره کاربرد 

( در محتوای کتاب 1390در سالهای اخیر )بعد از سال  .[4]دارد یا خیر

های مکاتب خصوصا در کتب کیمیا تغییرات در مفاهیم، تصاویر، 

پرسشها و جمالت انگیزشی چشمگیری رونما گردید. معلمان سیمینار 

ی و رهنمایی تدریس مضمون کیمیا را در دوره های متعدد های آموزش

سپری نمودند ودانش علمی خویشرا در زمینه غنا بخشیدند. به عقیده ویلیام 

رومی تحلیل محتوای کتاب از نظر کاربردی، به اساس روش زمینه 

تحقیق با استفاده از روش زمینه این محور صورت گرفته می تواند. در 

وای کتاب کیمیای صنف یازدهم از نظر کاربردی محور در تحلیل محت

میان مفاهیم و نظریه های کیمیا وپدیده های موجود در زندگی واقعی 

دانش آموزان ارتباط برقرار نموده و شکاف های موجود در برنامه های 

 .[5] درسی سنتی را مرتفع نماییم

 

، اگر دانش بیان کنیمرا به دانش آموزان  موضوع یکزمانی که 

برای آنچه آموزش داده می شود، دلیل و معنایی در  قادرگردندموزان آ

محیط اطراف بیابند، یادگیری بسیار آسان تر صورت می گیرد. البته این 

؛ بلکه یادگیرندگان بزرگسال ارتباط نداشتهدانش آموزان  موضوع تنها به

ی در زمانی بهتر یاد می گیرند که برای آنچه می آموزند دلیل بوده و  نیز

بیان هالبروک دانشمند بنام در این باره  ارتباط با زندگی روزمره بیابند.

آموزش نمی تواند در خأل اتفاق افتد. آموزش نیازمند بافت »که:  میدارد 

و زمینه است تا برای آنچه به مخاطب می آموزد، دلیل و جایی در زندگی 

ضوعات و روزمرٔه وی پیدا کند. درس علوم تجربی شامل محتوا، مو

مفاهیمی است که می تواند به محیط زندگی یادگیرنده انتقال داده شود. این 

کار از ایده هایی که مفاهیم و موضوعات را در موقعیت های اصلی  روش

و واقعی آنها به کار می گیرد، استفاده می کند و می تواند موجب بالندگی 

آموزش مفاهیم علمی  ،در روش زمینه محور .[6]« دانش آموزان شود

آموزان، اصل قرار می گیرد و با همین  در زمینٔه زندگی روزمرٔه دانش

رد است که یادگیری جذاب تر می شود. این روش از این بابت راهب

یا موضوعات مربوط به  (Themesتماتیک نامیده می شود که  تمها)

زندگی را اصل قرار می دهد و مفاهیم علمی را دربارٔه این  موضوعات 

آموزان با موضوع، احساس نزدیکی  طرح  میکند. در این پروسه دانش

انگیزٔه بیشتری برای یادگیری پیدا  می کنند؛ چون و آشنایی  می کنند و 

موضوعات و زمینه های یادگیری از بطن زندگی روزمرٔه آنان اخذ شده 

 (theme) است. دانش آموزان در پروسه یادگیری در عمل با موضوع

درگیر می شوند و در این ارتباط موضوعات علمی را به کار  می گیرند. 

ائٔه علوم، موضوعات و مفاهیم علمی در این شیؤه به کارگیری و ار

موقعیت و مکانهای آشنا و مناسب دانش آموز، یادگیری را برای وی 

 .[7] معنادار و ملموس می کند

 

روش زمینه محور بر این واقعیت تأکید دارد که یادگیری با 

آموز( از خود نشان می دهد،  ش)دان شخصیت و احساساتی که مخاطب

آموز با  تعامل دانش پروسه تجربه های یادگیری از ارتباط دارد. در این

آموز،  محیط یادگیری به دست می آید و ساخت و ساز شخصی دانش

ها با محیط  هنگامی روی می دهد که تعامل بین دانش فعلی فرد و  تجربه
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روی  میدهد. به عبارت ساده زمینه و محیط بر یادگیری تأثیر می 

زمینه محور این است که می تواند خصوصیت عمدٔه روش  .[7]گذارند

های برنامٔه درسی را به هم ارتباط دهد و آنها را یک  بسیاری از حوزه

پارچه کند. در این روش موضوعات آموختنی پراگنده نیستند و از یک 

 .[8]انسجام درونی برخوردار اند

 

صنف، (در روش زمینه محور  معلّم به  محیط های متنوع یادگیری 

نیاز دارد. در این پروسه وی مفاهیم را با ( مزرعه و آزمایشگاه، خانه

آموز ارائه می کند. به طور  مثال و مصداق های از محیط زندگی دانش

مثال در آموزش موضوعاتی مثل سودیم کلوراید، سنگهای معدنی،  

ب و مثال ها از محیط زندگی دانش آموز نشأت  می گیرد دیترجنت ها، آ

و در همان فضا پرورش  می یابد. وقتی از محلول ها وبتری ها صحبت 

آموز را در این  می کند می تواند آنها را عمال" نشان دهد تا دانش دانش

زمینه ها زیادتر کند، در نهایت حاصل کار و تعامل دانش آموزان با 

لّم  به دانشی می رسد که دانش آموز خود در تعامل با یکدیگر و با  مع

محیط زندگی اش کسب کرده است و متناسب با نیازهای اوست. اعتقاد بر 

آموز آموزش را به  این است که این شیؤه یادگیری باعث  میشود تا دانش

آموز بین  محیط عادی زندگی خود بکشاند. بدیهی است زمانی که دانش

ازهای روزمره، ارتباط تنگاتنگی می بیند، انگیزهٔ یادگیری آموخته ها و نی

او بیشتر می شود و نیز میزان مشارکت وی در پروسه یادگیری افزایش 

می یابد و دامنٔه  آموخته های وی گسترش  می یابد. روش زمینه محور 

از مهارت های مورد تأکید در روش فرایند محور و نیز از  روشهای 

روش پژوهش محور بهره  می گیرد تا یادگیری علم مورد استفاده در 

کیمیا را برای یادگیرنده معنادار، مرتبط با زندگی روزمره و کاربردی 

باید دارای  ر هر فعالیتبا توجه به ویژگی آموزش زمینه محو .[9]کند

 ویژگی های زیر باشد: 

ــ با زندگی روزمرٔه دانش آموز ارتباط داشته باشد )روش مسئله 1

 ر باشد: مثال: مشکل کم آبی، محیط زیستی، انرژی(.محو

ــ قابل تجربه و آزمایش باشد:  به دانش آموز کمک کند تا با بروز 2

خالقیت های خود کشف کند؛ اختراع کند و به ایده های نو فکر کند. این  

فعالیتها قلب یادگیری مفهومی هستند )روش پژوهش محور: معرفی 

ٔه مسئلٔه طرح شده مثال: شیرین سازی آب فعالیت های پژوهشی دربار

 شور،  تقطیر آب،  صرفه جویی در انرژی(.

ــ کاربرد داشته باشد: ارتباط بین تئوری و عمل، تصور مشاغلی 3

دربارٔه مسئله )مثال: مشکل کم آبی )حل مسئله( مثال: ارائٔه راه حل هایی 

 برای حل مشکل کم آبی از طریق مناسب برخورد با مسئله(.

ــ تا حد امکان دانش آموز را به کارگروهی تشویق کند. یـادگیری 4

مشارکتی و تعاملی مقدمٔه یادگیری مفهومی با ثبات است )یادگیری 

مشارکتی: انجام پژوهشها یا جمع آوری اطالعات به صورت گروهی و 

 تعامل در مورد یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها(.

تجربی استفاده کند. به عبارت دیگر  ــ از نتایج آموخته ها در علوم5

موقعیت های جدیدی فراهم کند که دانش آموز بتواند  آموخته ها را در آن  

 موقعیت ها نیز به کار گیرد )پژوهش علم در عمل ،مثال: انجام  فعالیت

هایی در عمل در مکتب یا خانه برای حفاظت از آب، جلوگیری از آلودگی 

هدف کلی این تحقیق شناسایی  .[10]آب ،صرفه جویی در مصرف آب(

اهمیت . کاربرد محتوای کیمیا در زندگی روزمره دانش آموزان می باشد

این تحقیق در آن است که با شباهت مولفه های فعال کتاب درسی، دانش 

این تحقیق آموزان را قادر به استفاده عملی در زندگی روزمره نمایند. 

رای رسیدن به نتایج مثبت چهار بخش کاربردی ) برخورد با منابع ب

  طبیعی، حفظ سالمت، احساس مسوولیت و حفظ محیط زیست( را مورد

 عه خود قرار میدهد.مطال

 

 مواد و روش .2

 

شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک به  در این تحقیق

دانش آموز  161اساس جدول مورگان انتخاب و با استفاده از آن به 

پرسشنامه توزیع و نظریات شان جمع آوری گردیده است. بعد از جمع 

آوری ابزار پرسشنامه از ساحه تحقیقی بررسی ابتدایی صورت گرفته و 

سواالت تحلیل گردیده و به   EXCELو SPSSبا استفاده از پروگرام 

بخش تیوریک این تحقیق  اساس نتایج حاصله مناقشه صورت گرفته است.

با مطالعه کتب، مقاالت، پایان نامه ها و منابع معتبر علمی تکمیل گردیده 

و با اتنخاب الگوی تحقیق که همانا الگوی تحلیل محتوای ویلیام رومی 

های مستقل و وابسته آن مشخص  است، فرضیه های تحقیق طرح و متغیر

گردیده است. متغیر های مستقل عبارت از کاربرد محتوا که شامل حفظ 

سالمت، حفظ محیط زیست، احساس مسوولیت، استفاده از منابع طبیعی 

)تحلیل محتوا( تاثیر گذار است. این متغیر ها  بوده که باالی متغیر وابسته

( سوال بسته 61شاخص ها)به شاخص ها تقسیم گردیده است. از این 

طرح گردیده و به افراد  و باز )سواالت تشریحی( )سواالت گزینه یی(
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مکتب  نمونه از جامعه آماری که شامل دانش آموزان صنف یازدهم

است، توزیع گردیده است. بر عالوه با استادان و  پروفیسور رسول امین

 آمر این لیسه نیز مصاحبه صورت گرفته است.

 

 و بحثنتایج   .3

 حفظ سالمت با استفاده از منابع طبیعی .1.3

 فرضیه اول:   

محتوای مضمون کیمیای صنف یازدهم و کاربرد آن در  ممکن است

زندگی روزمره دانش آموزان در ایجاد توانایی برخورد با پدیده های 

معمول ترین بعد  باشد. داشته طبیعی رابطه مستقیم

جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سالمتی ساده تر  سالمت سالمتی،

می توان آن را ارزیابی نمود. سالمت جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد 

درست اعضای بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلولها، 

 اعضای بدن و هماهنگی آنها باهم نشانه سالمت جسمی است.

جسمی عبارت اند از: ظاهر  سالمت به عنوان نمونه بعضی از نشانه های

خوب و طبیعی، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب راحت و منظم، اجابت 

مزاج منظم، اندام مناسب، حرکات بدنی هماهنگ، طبیعی بودن نبض و 

سنین رشد و وزن نسبتا ثابت در فشار خون و افزایش مناسب وزن در 

سنین باالتر. بنآ سالمتی را می توان چنین تعریف کرد. سالمت جسمی به 

معنای توانمند بودن بدن برای فعالیت روزانه و حفظ انرژی برای موارد 

. [11] ها و تناسب مجموعی جسمی استاضطراری و دوری از بیماری

 آنها بر اساس تناسب ارائه تعداد اشتراک کننده ها و فیصدی 1در جدول 

% پاسخ دهنده 34.2مشاهده میشود،  1طوریکه در جدول  .است گردیده

% را متوسط که تعداد شان به 13.7% را زیاد و 50.3گان بسیار زیاد، 

تن میباشد برحفظ سالمت تاکید داشته اند. همچنان  22و  81، 55ترتیب 

تند گزینه کم را انتخاب تن هس 3( که تعداد شان %1.9کمترین فیصدی را )

متغیر در نتیجه  نموده اند. عالوه بر این، گزینه بسیار کم صفر میباشد.

تحلیل محتوای ویلیام رومی که )از دانش آموزان   fحفظ سالمت با نظریه 

خواسته شده که نتایجی را که خود او بدست آورده بیان نماید( حمایت می 

 .[2]گردد

 حفظ سالمت: 1ل جدو

 مجموع بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد 

 161 0 3 22 81 55 تعداد

 100.0 0 1.9 13.7 50.3 34.2 فیصدی

 فرضیه دوم: 

به نظر میرسد محتوای مضمون کیمیای صنف یازدهم در زندگی 

روزمره دانش آموزان در ایجاد توانایی حفظ محیط زیست کاربرد داشته 

 باشد.

دانش آموزان عناصر اصلی در پاک نگهداشتن مکتب و محیط زنده 

گی محسوب می شوند. توجه به محیط مکتب، حفظ و صیانت از آن یک 

مشخصه اساسی در تعلیم دانش آموزان می باشد که همواره در بهبود 

آموزش و تربیه آنها اثر گذار است. حفظ محیط مکتب ضرورت به 

و ایجاد انگیزه در دانش آموزان دارد  همکاری همگانی مسوولین مکتب

اینکه به چی اندازه دانش آموزان در پاک نگهداشتن محیط مکتب انگیزه 

 می توان مشاهده کرد. 2در جدول را  دانش آموزانپاسخ دارند. نتایج 

بسیار زیاد،  دانش آموزان% 29.2مشاهده میشود،  2طوریکه در جدول 

که تعداد شان به ترتیب % کم 6.8و % را متوسط 26.1 ،را زیاد 34.8%

تاکید داشته اند. محیط زیست تن میباشد برحفظ  11و  42 ،56، 47

 تن هستند گزینه  5( که تعداد شان %3.1همچنان کمترین فیصدی را )

تحلیل   gفرضیه دوم با نظریه بنابر این کم را انتخاب نموده اند.بسیار 

ش آموزان خواسته شده که آزمایشی را انجام دان از) محتوای ویلیام رومی

داده و نتایج حاصل از آن را تحلیل نماید و یا اینکه مسائل عنوان شده را 

 . [2]حل کنند( می باشد, حمایت می گردد

 حفظ محیط زیست :2جدول 

 مجموع بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد 

 161 5 11 42 56 47 تعداد

 100 3.1 6.8 26.1 34.8 29.2 فیصدی

 

 فرضیه سوم:

احتمال دارد محتوای مضمون کیمیای صنف یازدهم در زندگی 

 روزمره دانش آموزان استفاده از منابع طبیعی کاربرد داشته باشد.

، بر . کشور سر شار از منابع زیر زمینی می باشد یکافغانستان 

شار مواد معدنی  افغانستان دارای معادن سر ،تحقیقات انجام شدهاساس 

مانند معدن حاجی گگ در والیت بامیان، معدن مس عینک و کرومیت 

سنگ نوشته در والیت لوگر، معدن سرب فرنجیل غوربند در والیت 

پروان، معدن ذغال سنگ در دره صوف والیت سمنگان، معادن کرکر و 

ایت در والیت بدخشان، یورانیم در والیت بغالن، معادن سبزک و فلور

یاقوت جگدلک و یورانیوم  معدن نمک در والیت تخار و فاریاب، معادن

سروبی در والیت کابل، معادن نقره بی بی گوهر و یورانیوم در والیت 

http://salamat.life/
http://salamat.life/
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قندهار، معدن لیتیوم در والیات نورستان و کنر، معدن زمرد در والیت 

عدن المونیم در حوزه پنجشیر، معدن احجار قیمتی تومالین در نورستان، م

ترسباتی شمال کشور، معادن نفت و گاز در والیات جوزجان، سرپل، 

پکتیکا و حوزه دست ترسباتی والیت فراه و دهها عناصر کیمیاوی دیگر 

. نتایج حاصله از [12] بوده که تا کنون دست نخورده باقی مانده است

 3جدول طوریکه در  درج می باشد. 3تحقیق در این مورد در جدول 

 ،% را زیاد39.8بسیار زیاد،  اشتراک کننده ها% 46.0مشاهده میشود، 

 8و  13 ،64، 74که تعداد شان به ترتیب % کم 5و % را متوسط 8.1

تاکید داشته اند. همچنان استفاده از منابع طبیعی کشور  تن میباشد بر

کم را بسیار تن هستند گزینه  2که تعداد شان  %1.2کمترین فیصدی را 

فرضیه سوم این تحقیق )احتمال دارد محتوای مضمون  انتخاب نموده اند.

کیمیای صنف یازدهم در زندگی روزمره دانش آموزان در استفاده از 

دهنده آنست که دانشجویان با  منابع طبیعی کاربرد داشته باشد(، نشان

ر استفاده از منابع طبیعی قادر استفاده از محتوای کیمیا توانسته اند که د

)سواالتی که ایجاب می کند دانش  eتوسط نظریه ویلیام رومی  هشوند ک

آموز برای پاسخ به آنها مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل نماید( 

  .[2]پشتیبانی می گردد

درصد استفاده کیمیا را در زندگی  80نتایج حاصله بیشتر از 

زان تایید می کند. در البراتوار بعضی از روزمره از نظر دانش آمو

وسایل دست ساز دانش آموزان جهت اجرای عملیه های البراتواری به 

مشاهده می رسد که از آن جمله مواد استحصال شده البراتواری مانند 

صابون را می توان مشاهده کرد. بنابر این گفته می توانیم که دانش 

با آموزش محتوای کیمیا به وجود کاربردی علم کیمیا در دانش آموزان 

 آمده است. 

 استفاده از منابع طبیعی کشور: 3جدول 

 

 فرضیه چهارم: 

احتمال دارد محتوای مضمون کیمیای صنف یازدهم و کاربرد آن 

 زندگی روزمره دانش آموزان در احساس مسوولیت  اثر گذار باشد.در 

کیمیا مانند سایر علوم تجربی در صنعت و زندگی بشر از اهمیت  

فوق العاده برخوردارمی باشد. برخوردار بودن از این علم نه تنها بر 

توانایی های احساس مسوولیت، استفاده از منابع طبیعی و حفظ سالمت 

در بدست آوردن و ایجاد انگیزه شغلی از اهمیت خاصی رول دارد بلکه 

اینکه به کدام اندازه در ایجاد انگیزه شغلی  .[[13,14برخوردار است

. در میتوان مشاهده نمود 4در جدول نتایج آنرا دانش آموزان رول دارد 

 موافقم،% 44.1، گزینه کامال موافقم اشتراک کننده ها% 42.2 این جدول

 13 ،71، 68که تعداد شان به ترتیب % مخالفم 5و  ندارمنظری % 8.1

تاکید داشته اند. همچنان کمترین بر احساس مسوولیت  دنتن میباش 8و 

را  کالمال مخالفمتن هستند گزینه  یککه تعداد شان  %0.6فیصدی را 

فرضیه چهارم این تحقیق )احتمال دارد محتوای  انتخاب نموده اند.

دهم و کاربرد آن در زندگی روزمره دانش مضمون کیمیای صنف یاز

نشان دهنده آنست که و آموزان در احساس مسوولیت  اثر گذار باشد( 

دانش کیمیا باعث ایجاد احساس مسوولیت در دانشجویان گردیده است. 

ویلیام رومی ) سوالت را که بمنظور جلب توجه  hاین نتیجه توسط نظریه 

کتاب در متن  بالفاصله بوسیله نویسندهدانش آموز ارائه شده و جواب آنها 

 .[2] پشتیبانی می شود نیامده است(

 احساس مسوولیت: 4جدول 

 
کامال 

 موافقم
 موافقم

نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامال 

 مخالفم
 مجموع

 161 1 8 13 71 68 تعداد

 100.0 60. 5.0 8.1 44.1 42.2 فیصدی

 

تحلیل محتوای کتاب علوم در این تحقیق روش ویلیام رومی در        

تجربی منحیث چارچوب نظری انتخاب گردیده است. سوال اصلی تحقیق 

عبارت بود از: محتوای کیمیای صنف یازدهم در زندگی روزمره دانش 

آموزان کدام کاربرد را دارد؟ )از نظر دانش آموزان(. برای سوال مذکور 

یمیای صنف یک فرضیه اصلی در نظر گرفته شده بود. بین محتوای ک

یازدهم و کاربرد آن در زندگی روزمره دانش آموزان رابطه منطقی وجود 

یافته های حاصل از سواالت تحقیق حاکی از آنست که محتوای  دارد.

کتاب کیمیای صنف یازدهم در زندگی دانش آموزان کاربرد دارد این 

( )بررسی محتوای کتابهای درسی 1392موضوع با نظر نوریه رقیب)

کیمیای دوره ثانوی مکاتب شهر کابل( انجام داده است، پشتیبانی می جدید 

گردد. دانش آموزان به میزان متفاوت در همه ی موارد زندگی از محتوای 

 .     [15] آموخته شده استفاده می نمایند

 

 

    

 مجموع بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد 

 161 2 8 13 64 74 تعداد

 100.0 1.2 5.0 8.1 39.8 46.0 فیصدی
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 نتیجه گیری  .4

 

چهار  را دریافته های این تحقیق بخش کاربردی محتوای کیمیا 

چارچوب نظری این تحقیق بر اساس  .میدهدسطح مورد بررسی قرار 

روش ویلیام رومی استوار می باشد. طی این چارچوب کاربرد محتوای 

کیمیا در چهار سطح )حفظ محیط زیست، استفاده از منابع طبیعی، حفظ 

( با چار مقوله فعال نظریه ویلیام رومی احساس مسوولیت و سالمت

(e.f.g.h) .جامعه مورد مطالعه این تحقیق را  مورد تحلیل قرار گرفت

 دانشجویان صنف یازدهم مکتب پروفیسور رسول امین تشکیل داده است.

این تحقیق نشان می دهد که محتوای کیمیا صنف یازدهم بطور  یافته های

ز روش های نسبتا فعال استفاده گردیده فعال تدوین گردیده و آموزش آن ا

از سوی دیگر طی . و دانش آموزان در مورد کاربرد آن آگاهی داشته اند

این تحقیق واضح گردید که یک تعداد شاخص های مربوط به متغیر 

دانش  احساس مسوولیت در دانش آموزان به حد کافی ایجاد نشده است.

جوابات خود تایید نموده % 80آموزان در مورد حفظ سالمت با بیشتر از 

در  %80شناخت منابع طبیعی با استفاده از محتوای کیمیا بیشتر از  اند.

احساس مسوولیت در دانش آموزان در حدود  و همچنان دانش آموزان بوده

درصد دانش آموزان از محتوای  80بیشتر از برعالوه، می باشد.  80%

تحقیق واضح ساخت که هر گاه از سوی دیگر این  کیمیا بهره برده اند.

این مضمون به صورت تجربی و کاربردی تدریس گردد و توجه دانش 

آموزان با فعالیت های عملی به آن معطوف گردد، می تواند در همه ی 

 موارد زندگی روزمره مورد استفاده قرار گیرد.

 

 پیشنهادات .5

 

الزم است تا جهت استفاده از محتوای این کتاب در زندگی روزمره 

تدریس به شیوه خالق و زمینه محور صورت بگیرد و معلمان میتوانند 

 موارد ذیل را در نظر بگیرند:

 بخش های فعال محتوای کتاب تشخیص گردد. -1

بخش های غیر فعال محتوا تشخیص و در تدریس به شکل فعال  -2

 در آورده شود.

 مواد کمک آموزشی از محیط زندگی تهیه گردد.   -3
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