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Abstract: One of the factors affecting student 

achievement and improving educational 
achievement is increase student involvement in 

educational activities and learning. Given the role 

of educational content to increasing academic 
engagement and its impact on the learning process, 

this study seeks to analyze the task of the sixth 

grade Science book and teacher’s handbook (the 
Section of suggestions), based on components of 

student engagement. Therefore, the content 

analysis method was used and the corpus was the 

sixth grade Science book and its corresponding 

teacher’s handbook. To analyze the data, the 

content analysis process (Krippendorf Model) has 
been used for categorization and descriptive 

analysis. The results showed 5 categories as 

categories of involvement in educational 
assignments. In the analysis of tasks’ Science 

textbook, it was observed that only 31.88% of tasks 

had 3 categories of involvement, which is less than 
50% of the total tasks and this indicates the 

undesirability of Science textbook tasks in terms of 

helping more students engage in academic 
engagement. An analysis of the suggestions of 

teacher’s handbook also revealed that 51.8% of the 

suggestions did not have any engaging features, 
which indicates the teacher’s handbook (the 

Section of suggestions) is insufficient in term of 

helping more student engagement. 

Keywords: student engagement, components of 

creation of student engagement by text, sixth 
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 مقدمه

آموزشی  بیاننر ورود فعال فرد در ي  تکلیف يا فعالیت است  اين سازه 1درگیری تیصیلی

برای اولین بار جتت درک و تبیین افت و شکست تیصیلی مطرح گرديد و به عنروان پايره و 

 تعلیم و تربیت مدنظر اررار گرفت گرايانه در حوزههرای اصالحاسراسری بررای تالش

( درگریری 4441) 5و پنرتريی 6برنی (  از نظرر لنین4440، 0و پاريس 1لومنفیلدب، 4فردريکس)

فتمیدن و تسلط ، شناختی و تالش مستقیم برای يادگیریگذاری روانتیرصیلی نروعری سرمايه

ها های تیصیرلی بررای ارتقرای آنها و هنرهايی است که در واارع فرعالیرتمتارت، در دان 

-کنند دان ( بیان می6144) 8و کانیلی 7(  سلتر1041، ابر و پاشاشريفیص) گیردصرورت می

های ارتباطی و تجربیات فعالیت، به طور ذهنی و به کمر  تفرکر عمیق، آموزانح درگیر شده

( معتقدند 0041) 11و وينتلر 14کرَپ، 0شونرد  شیفلدر يادگیرری درگریر می، تیرصیلی

و  14شرودر) ا احساسات مثبتی از ابیل کنجکاوی و عالامندیتیصیلی فرآيندی است همراه ب

 ( 4411، همکاران

( در تعريف درگیری تیصیلی سه مولفه برای آن ذکر 4444) 10( و مارکس0801) 11فاين 

، 18اسکلکتی) 17و درگیری عاطفی يا احساسی 15درگیری شناختی، 16کنند: درگیری رفتاریمی

4446  ) 

                                                 
1. Educational Engagement 
2. Fredricks 

3. Blumenfeld 

4. Paris 

5. Linnenbrink 

6. Pintrich 

7. Salter 

8. Conneely 

9. Shiefele 

10. Krapp 

11. Winteler 

12. Schroeder 

13. Finn 

14. Marks 

15. Behavioral Engagement 

16. Cognitive Engagement 

17. Affective Engagement 

18. Schlechty 
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 تیصیلی ( تعريف انواع درگیری1) جدول

 منبع  تعریف انواع درگیری

 درگیری رفتاری

های هدايتنر به سمت يادگیری و مدرسه مثل فعالیت

مرارکت در انجام تکالیف و ، حضور در کالس درس

 هاپافراری و تمرکز در هننام انجام آن

 
بلومنفیلد و ، فردريکس

 (4440) پاريس

درگیری 

 شناختی

آموز را تالش دان  راهبردهای يادگیری و خودتنظیمی که

  کننددر جتت يادگیری و فتمیدن مديريت می
 (1001) آينلی 

 درگیری عاطفی

آموز در ي  دان  کیفیت و شدت احساسات درگیرکننده

تکلیرف آموزشری و احساس او نسبت به آنچه کسب کرده 

 های کالسو فعالیت

 (4411) شرودر و همکاران 

هدايتنر به سمت يادگیری و مدرسه است و همچنین عمال و تمرينات ادرگیری رفتاری 

پافراری و ، مرارکت در انجام تکالیف که شامل تالش، حضور يادگیرندگان در کالس درس

؛ 4440، بلومنفیلد و پاريس، فردريکس) گرددها است را شامل میتمرکز در هننام انجام آن

(  درگیری شناختی 0144، و همکاران 4؛ به نقل از وينا4144، 1کولسکیفردريکس و م 

، تعريف شده است 0( شامل راهبردهای مختلف يادگیری و خودتنظیمی0011) 1توسط آينلی

کند تالشران را در جتت يادگیری و فتمیدن مديريت آموزان کم  میراهبردهايی که به دان 

زشی را ( درگیری اننی4411) (  شرودر و همکاران4440، بلومنفیلد و پاريس، فردريکس) کنند

 کنندآموزان در ي  تکلیرف آموزشری تعريف میدان  کیفیت و شدت احساسات درگیرکننده

آموز نسبت (  همچنین احساس دان 0011، 0و اسکینر 4440؛ 8و بارچ 7جُون، 5کارل، 6جانگ)

                                                 
1. Mccolskey 

2. Veiga 

3. Ainley 

4. Self-Regulatory 

5. Jang 

6. Carrell 

7. Jeon 

8. Barch 

9. Skinner 
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همنی نراننر درگیری ، های کالسبه آنچه که کسب کرده است و عالامندی او به فعالیت

؛ به 4144، 4گارسیا-برنی و لینن 1؛ پکران4440، بلومنفیلد و پاريس، فردريکس) عاطفی هستند

 ( 4416، و همکاران 1نقل از فولمر

درگیری تیصیلی از مفاهیم جالب توجه در روان شناسی آموزش ، ابعاد ياد شده بر پايه 

ی وااع بوده و به عنوان يکی از متغیرهای متم در ارزيابی پیامدهای آموزشی مورد بررس

های زياد کنرد غیبت( در پژوهرری بیان می0144) 0گرديده است  تیم ارزيابی دانرناه کنتاکی

آموزان از التیصیلی دان تغییر مداوم مدرسه و میزان کمتر فارغ، افت تیصیلی، از مدرسه

آموزان است و اين افراد با دورنمايی از عدم درگیرری تیصیرلی دان  نتیجه، دبیرستان

فردريکس و م  ) بیماری و جرم و جنايت روبرو هستند، افزاي  فقر، دوديت در استخداممی

و  6(  همچنین کريستنسون0144، ؛ به نقل از تیم ارزيابی دانرناه کنتاکی4144، کولسکی

آموزانی که پی  از تمام شدن دبیرستان ترک کنند تعداد دان ( بیان می4441) همکاران

ها برای کاه  اين وضعیت های اخیر رو به افزاي  است و مداخلهکنند در دههتیصیل می

کنند  از طرف دينر شاخصی متم برای آموزان تمرکز میبیرتر بر درگیری تیصیلی دان 

آموزان است و يکی از های آموزشی میزان پیررفت تیصیلی دان ارزيابری موفرقیت نظام

، آمروزان در امرور تیصیلریدان  نبهجادرگیری همه، ترين عوامل پیررفت تیصیلیمتم

ها (  پژوه 4441، کريستنسون و همکاران) شودهای مدرسه و انجام تکالیف عنوان میفعالیت

آموزان را هر چه بیرتر درگیر مسائل تیصیلی و تکالیف نران داده است که اگر بتوان دان 

برود  بتبرود دستراوردهای  توان به موفقیت علمری آنان امیدواربیرتر می، يادگیری کرد

آموزان در گِرو کاه  کسالت و نارضايتی آنان است و عملکرد مناسب تیصیرلی دان 

 (  4440، بلومنفیلد و پاريس، فردريکس) تیصیلی عاملی برای پیرنیری از ترک تیصیل است

یت های پژوهری ارتباط درگیری تیصیلی با ساير عوامل موثر بر کیفراز دينر سو يافته 

ها و مدرسه عوامل بافتی موثر بر درگیری کالسیهم، دهند  خرانوادهآمروزش را نرران می

                                                 
1. Pekran 

2. Linnenbrnik-Garcia 

3. Fulmer 

4. Western Kentucky University Evaluation Team 

5. Christenson 
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توانند سبب افزاي  درگیری تیرصیلری هستند و هرکدام در صورت بتینه بودن می تیصیلی

هررايی با وضررعیت آموزانح خانرواده( معرتقردند دانر 4410) شونرد  ويرنا و همرکاران

، تری نسبت به خودشانگراي  بیرتری دارند که ديدگاه منفی، اعی پايیناجتم-فرهننی

تواند سبب درگیری شغل و به طور کلی زندگی داشته باشند و اين ديدگاه می، مدرسه

فرزندپروری و کیفیت روابط والدينی با درگیری  ها گردد  همچنین شیوهتیصیرلی کمتر در آن

اثر روابط با  دهای آموزشی مرتبط است  دربارهعملکرد تیصیلی و دستاور، در مدرسه

اند ( نران داده4440) 0و داسون 1( و مارتین0001) 4ونتزل، (4447) 1جوونن، هاهمکالسی

و  7کنند و ريانرا برآورده می 5و دلبسترنی 6نیاز تعلق داشتن، هاهای مثبت با همکالسیرابطه

احساسرات ، های مثبتقدند اين رابطرهمعرت، (1001) 14و ولبورن 0( و کرانل4444) 8دسی

 نمايند و افزاي  درگیری تیصیلی در مدرسه تقويت می11يافتهرا بررای عملررکرد سازش

( اثر بافت مدرسه نیز در 4444) 10و سرامِروف 11اکلرز، 14های روزربراساس پژوه  

ايجاد ، آموزانان شده است  معلم با حمايت از خودمخرتاری د تأيیدافزاي  درگیری تیصیلی 

آموزان را درگیرری دان ، گیری برای تکالیرفها و تصمیمفرصت برای شرکت در فعالیت

( شرايط مناسب برای ايجاد درگیری 1001) کند  در اين راستا کانل و ولبورنتقويت می

تصمریم برای ، گذاری بر مییطِ يادگیریتأثیردانند که معلم مسئولیت تیصیلی را زمانی می

همنی به نقل از وينا و ) کندآموزان فراهرم میتکرلیف و امرکان خرودتنظیرمی را برای دانر 

( ساختارهای کالسی بر متغیرهای اننیزشی و درگیری 0041) 16(  به باور ايمز4410، همکاران

                                                 
1. Juvonen 

2. Wentzel 

3. Martin 

4. Dowson 

5. Attachment 

6. Belonging 

7. Ryan 

8. Deci 

9. Connel 

10. Wellborn 

11. Adaptive Functioning 

12. Rosser 

13. Eccles 

14. Sameroff 

15. Ames 
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-تجربه، های يادگیریتیصیلی اثرگذار هستند  اين ساختارها شامل طراحی تکالیف و فعالیت

ها و نق  ادرت و مسئولیت در کالس درس است  هر چه و کاربرد پاداش 1شیابیهای ارز

-ی خودمختراری دان براننیز و بديع باشرند و يادگریری و ارزشریابی بر پايهتکالیف چالر 

، ابوالمعالی) آموزان افزاي  خواهد يافتدرگیری تیصیلی در دان ، آموزان شکل بنیرد

کنند که ( نیز بیان می4448) 1کريستنسون و فورالنگ، 4پلتون(  ا1101، هاشمیان و اناری

موثر با مییط آموزشی و بافت وابسته است و از طرف  درگیری تیصیلی از طرفی به رابطه

های تالش و شرکت در فعالیت، آموز مثل حضور و توجهدينر به رفتار و عملکرد فعال دان 

و  7رچلی، ؛ به نقل ازکريستنسون0041، 5نو المبور 6والگ، 0نیومن) مدرسه بستنی دارد

درسی در تعیین میزان عالاه و رغبت آنان  آموزان نسبت به برنامه(  ننرش دان 4144، 8وحيلی

بینند و همچنین در اهمیت دادن به موضوعات مختلف هايی که در مدرسه مینسبت به آموزش

به سزايی دارد  زمانی که کالس  ثیرتأدرسی و تالش و پرتکار در انجام دادن تکالیف يادگیری 

ای برای انجام ها اننیزهآن، آموزان نیستدرس و میتوای آموزشی مبتنی بر عالاه و نیاز دان 

 ترين سطح ننرش نسبت به برنامهتکالیف و حضور در کالس درس ندارند و دارای پايین

 ( 1108، برای و شاهی، پیری) درسی خواهند بود

تکالیف آموزشی به دلیل نق  موثر در ، افتی موثر بر درگیری تیصیلیاز میان عوامل ب 

های برای پژوهرنران جالب توجه بوده است  در نظام، تعیین اهداف و نوع فعالیت آموزشی

، کنددرسی واحدی تبعیت می مانند نظام آموزش و پرورش ايران که از برنامه، آموزشی متمرکز

درسی  خواهد بود  از همین رو کتاب درسی در برنامه دهندهالاتص، نخ تسبیح میتوا به منزله

 شودترين ابزار تدريس در کالس المداد میای برخوردار است و متمکرور ما از جايناه ويژه

براساس ، (  در نتیجه تمام عوامل آموزشی در کالس درس1105، پوياسجاديه و میمدی)

                                                 
1. Evaluation Experiences 

2. Appleton 

3. Furlong 

4. Newmann 

5. Wehlage 

6. Lamborn 

7. Reschly 

8. Whlie 
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اند تدريس شود  معلمان موظفتعیین و اجرا میمیتوا و تکالیف ارائه شده در کتاب درسی 

معلمان  1های ارائه شده در کتاب طرح کنند  همچنین به اعتقاد پیکوننخود را براساس روش

کنند و نويسندگان کتاب درسی را به کتاب درسی به عنوان ي  منبع ادرتمند توجه می

، کنندی آموزشی را مرخص میهای درسی نه تنتا میتوااننارند  کتابکارشناسانی صالح می

 دهندارار می تأثیرآموز از آن میتوا درک کند را هم مستقیما تیت بلکه آنچه ارار است دان 

 (  1107، پور و درّیرفیع، درّی)

تکالیف آموزشی بر درگیری تیصیلی پرداخته شده است   تأثیردر ادبیات پژوه  به  

هرای تکالیف ارتبراط بیرن ويژگی ( دربراره0861) ( و دسی و ريران1001) 4هالیمیسریکزنت

حد متوسطی از ، های اننیزشیکنند که از ديدگاه تئوریآموزشی و درگیری تیصیلی بیان می

سختی و پیچیدگیح مطلب آموزشی برای اثر مثبت و مستقیم بر درگیری تیصیلی و يادگیری 

به اين معنی که ، هستند 1شناختی ساستکنند که افراد دچار خها بیان میضروری اسرت  آن

شود برای درک و فتمیدن آن میزان مرخصی تالش شناختی واتی فرد با ي  تکلیف روبرو می

حتی اگر بتواند به میزان بیرتری تالش کند  افزاي  سختی میتوای آموزشی تا ، بردبه کار می

-شناختی عمیقدهد و سبب پردازش همین خساست شناختی را هدف ارار می، حدی مطلوب

شود  تکالیف آموزشی ناآشنا و پیچیده به علت پتانسیل تر و افزاي  درگیری تیصیلی می

دهند آموزان را افزاير  میعالاره و کنجرکاوی دانر ، بااليران در آمروزش مطالرب جديرد

 فولمر) شوندپايداری در انجام تکلیف و ننتداری ذهنی اطالعات می، و سبب اننیختنی بیرتر

 ( 4416، و همکاران

دهند که ( گزارش می1144، 7و کاربن 5؛ به نقل از میرل1444) 6و کالرک 0همچنین هلم 

هايران کالسیآموزان با همشود که دان درگیری شناختی در کالس درس واتی بیرتر می

برای سنج   صرفاًکار کنند که برايران معنای شخصی دارد  تکالیفی که  تکالیف بدیعیروی 

                                                 
1. Pehkonen 

2. Csikszentmihalyi 

3. Cognitive Miser 

4. Helme 

5. Clarke 

6. Mitchell 

7. Carbone 
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ها است و آن ارتباط با زندگی آيندهبی کامالًآموزان به نظر دان ، ها و يا تمرين استمتارت

آموزش »کند: اظتار می 1شوند  هالبروکآموزان نمیچون بامعنا نیستند سبب درگیری دان 

-است تا برای آنچه به مخاطب می بافت و زمینهتواند در خالء اتفاق افتد  آموزش نیازمند نمی

آموزش مفاهیم درس علوم تجربی براساس «  او پیدا کند آموزد دلیل و جايی در زندگی روزمره

-های يادگیری به بستر زندگی وااعی دان تواند سبب انتقال فعالیتمیوری می-مسئله شیوه

آموزانی که حتی دلزده از درس ی دان آموزان و در نتیجه افزاي  درگیری تیصیلی و اننیزه

-( بیان می4411) (  همچنین میرل و کاربن1100، اترمانی و احمدی، عزيزی) شود، هستند

ی مورد کنند برای متخصص شدن در رشتهآموزان کم  میکنند که تکالیف وااعی به دان 

 آيد شان آماده شونرد يا در زندگری آينرده به کارشان میعالاه

است  باز  باز بودن تکلیف، شودويژگی دينری که سبب درگیرکنندگی ي  تکلیف می 

آموز در بودن تکلیف به اين معنی است که چندين راه برای انجام تکلیف وجود دارد و دان 

آزاد است  ممکن اسرت ، شودکند يا چالری که با آن روبرو میمرخص کردن آنچه تولید می

توان به آن نتیجه یهای زيادی هستند که متکلیف فقط ي  نتیجه اابل ابول داشته باشد ولی راه

ای وجود داشته باشد ولی نتايج اابل ابول چندگانه، دست يافت يا ممکن است در حالت دينر

( 0071) 4ها موجود باشد  همچنین میرل و میرلتنتا ي  راه برای دستیابی به هرکدام از آن

-وجتی در دان منجر به درگیری رفتاری و شناختی اابل ت کنند که تکالیف باز معموالًبیان می

 به اين علت که بايد خودشان تصمیم بنیرند چنونه تکلیف را انجام دهند، شودآموزان می

 ( 4411، میرل و کاربن)

آموزان از جمله عوامل دينری هستند که در دان  0و عالامندی 1ايجاد خودمختاری 

اي  درگیری تکالیف آموزشی با دارا بودن آن در افزاي  اننیزش درونی و حمايت از افز

، ؛ به نقل از فولمر و همکاران1086، ؛ دسی و ريان4414، آينلی) تیصیلی نق  خواهد داشت

آموزان را به افرادی انتخابنر و دهرد که تکالیرف بايد دان ( پیرنرتاد می4440) 6(  جی6144

                                                 
1. Halbrook 

2. Mitchell & Mitchell 

3. Autonomy 

4. Interest 

5. Gee 
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اسخ به اين معنی است که تکلیف در وااع در پ، خودمختاری در تکلیفگر تبديل کند  کنترل

آموزان شود  در اين شرايط دان تعیین می، اندآموزان مرخص کردهبه مرکل و بیثی که دان 

اختیار اابل توجتی دارند که چنوننی انجام تکلیف يا ارزشیابی آن را مرخص کنند و اين امر 

و  1(  آندرمن4411، میرل و کاربن) آموزان مرتبط استبا درگیری رفتاری و عاطفی دان 

های مختلفی در کالس راه ( معتقدند درگیری تیصیلی بوسیله0071) 1( و دِو0081) 4مینلی

آموزان برای انتخاب به دان  فرصت انتخاباز جمله: فرراهم کردن ، افزاي  خواهد يافت

آموزان بر روند کار نظارت دان ، کاه  نظارت معلم بر کارهای گروهی، تکالیف مختلف

 ( 4411، رل و کاربنمی) خودشان و خودارزشیابی

تکالیف آموزشی ارائه شده به ، های اشاره شده در باال بیان کردندآننونه که پژوه  

 توانند در ايجاد درگیری تیصیلی نق  متمی داشته باشند آموزان میدان 

های درسی به خاطر نق  پررننران در تعیین میتوا و خط مری از آنجا که کتاب 

-صرفِ واتِ نیروهای متخصص به منظور بررسی و تیلیل کتاب، دآموزشی بسیار متم هستن

و  0آرمبراستر) تواند راهنرای حل بسیاری از مرکالت جاری آموزشی باشدهای درسی می

تغییر و روزآمد کردن ، تدوين، ريزی(  همچنین برنامه1741، به نقل از فردان ، 6آندرسون

ها به همین جتت تیلیل و بررسی آن، ستهای درسی يکی از الزامات نظام آموزشی اکتاب

های بررسی و تیلیل کتاب، (  از سوی دينر1181، يارمیمديان) کنداهمیت خاصی پیدا می

تدويرن و يا ، کند تا در هننام تتیهها کم  میريزان و مولفان اين کتابدرسی به برنامه

اتخاذ نمايند  نوعی از های صیییی تصمیم، های تیصیلیانتخراب کتراب درسری برای دوره

تیصیلی  ها درسی دورهمولفان و تصمیم گیرندگان برنامه، ريزان درسیتیلیل که برای برنامه

تیلیل میتوا است؛ يعنی نوعی از تیلریل که ، رسدابتدايی بسیار مفید و ضروری به نظر می

شده در میتوای اجزای مطرح  ها و کلیهننرش، هااننیزه، اصول، کند تا مفاهیمکمر  می

 ( 1184، عريضی و عابدی) ها مورد بررسی علمی ارار بنیرندآموزشی و پرورشی کتاب

                                                 
1. Anderman 

2. Midgley 

3. Dev 

4. Armbruster 

5. Anderson 
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های درگیری تیصیلی توسط تکرالیف  پس از شناسايی مقوله، براين اساس پژوه  حاضر 

شرم ابتردايی و   به تیلیل تکالیف کتاب درسی علوم تجرربی پايه، پژوه  آموزشی در پیرینه

 پرداخته است ، هابراساس اين مقوله، مای معلم مربوط به آنکتاب راهن

 های پژوهش سشپر

 چیست؟، شودهای اصلی درگیری تیصیلی که توسط تکالیف آموزشی ايجاد میمولفه -1

های آموزان را با مولفهتا چه میزان دان ، شرم ابتدايی درسی علوم پايه تکالیف کتاب -4

 ند؟کدرگیری تیصیلی مواجه می

شرم ابتدايی تا  بخ  پیرنتادات( مربوط به کتاب درسی علوم پايه) کتاب راهنمای معلم -1

 کند؟ان کم  میآموزدان چه میزان به درگیری تیصیلی بیرتر 

 روش پژوهش

شرم ابتدايی و  در اين پژوه  به منظور بررسی تکالیف کتاب درسی علوم تجربی پايه

، های درگیری تیصیلیبراساس مولفه، کتاب راهنمای معلمهمینطور بررسی بخ  پیرنتادات 

پژوه  حاضر توصیفی و از نظر هدف  از روش تیلیل میتوا استفاده شده است  شیوه

تیلیل میتوا نوعی بررسی اسناد و مدارک است که ممکن است شخص ، کاربردی است

و وارسی آن توسط  آوری آن پرداخته باشند ولی تیلیلپژوهررنر يا افرراد دينر به جمع

تیلیل میتوای  (0641) 1برلسون(  1841، و گال 4بورگ، 1گال) گیردشخص میقق انجام می

دار برای توصیف رسانه عینی و نظام، های کمی و کیفیهای درسی را کاربرد روشکتاب

ن ات آشکار و پنتاتأثیر، يادگیری-گذاری آن در فرآيند ياددهیتأثیرآموزشی و آگاهی از میزان 

(  در 1181، نقل از يارمیمديان) کندهای اجتماعی تعريف میدر فراگیران و شناخت وااعیت

ی شرم ابتدايی تالیف کتاب درسی علوم تجربی پايه، اين پژوه  جامعه و نمونه يکی بوده

تیلیل تکالیف و  به عنوان موضوع مطالعه در نظر گرفته شده و با استفاده از سیاهه 1100سال 

آموز و دستورات راهنما برای معلم در کتاب راهنمای معلم به آموزشی برای دان  فعالیت

                                                 
1. Gall 

2. Borg 

3. Burleson 
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بندی ارار گرفته است  کتاب درسی های درگیری تیصیلی مورد تیلیل و طبقهلیاظ مولفه

درس است که در هر درس سه تا چتار جمله در توضیح  10علوم تجربی پايه شرم شامل 

-پرس ، هاد از آن آموزش اصلیح مفاهیم از طريق آزماي موضوع درس بیان شده اسرت و بعر

شود  به همین جتت در اين پژوه  انجام می غیرهجمع آوری اطالعات و ، ايستناه فکر، ها

های بررسی نرده و کلیه فعالیت، ابتدای درس است متن کتاب درسی که شامل چند جمله

در اين روش تیلیل گرفته است   تیت عنوان تکالیف مورد بررسی ارار، دينر کتاب درسی

در مراحل زير ، (4440) 1تیلیل میتوا توسط کريپندورفپژوه  مطابق با ساختار پیرنتادی 

 صورت پذيرفت: 

های درگیری تیصیلی که مولفه، در گام اول بر اساس بنیان نظری موجود تعیین شاخص: -1 

ارزشیابی توسرط ، باز بودن مرخص شد  پنج مقوله، توانند سبب شوندتکالیف آموزشی می

ارتباط با زندگی وااعی و سختی متوسط به عنوان مقوالت ، جديد و نو بودن، انآموزدان 

 زيرمقوله هم معین شد   00اصلی و تعداد 

بعد واحد تیلیل انتخاب شد  واحد تیلیل مدنظر ارار  در مرحلهانتخاب واحد تحلیل:  -2 

های درگیری تیصیلی مقوله توانرد دربردارندهمی گرفته در اين پژوه  مضمون است که

 ها و تکالیف کتاب علوم تجربی پايهآزماي ، هاباشد  در اين راستا هر مضمونی در پرس 

شرم و همچنین بخ  پیرنتادات در کتاب راهنمای معلم به عنوان واحد تیلیل مورد بررسی 

 ارار گرفت  

شرم به  تکالیف کتاب درسی علوم تجربی پايه، یلپس از تعیین واحد تیل مقوله بندی: -3 

ان اين پايه مورد بررسی وااع شد و تمامی آموزدان عنوان میتوای در دسترس برای تمامی 

، هاها مورد بازبینی و مقوله بندی ارار گرفت  منظور از پرس تکالیف و فعالیت، هاپرس 

هايی از دروس است بخ ، از تکالیفمنظور ، ها مطرح شدههايی است که در متن درسسوال

، «کار در کالس»، «گفت و گو کنید»کند و با عناوين آموز پیرنتاد میکه فعالیتی را به دان 

« کار در منزل»و « هاجرمع آوری داده»، «پژوه  کنید»، «علم و زندگی»، «ايستناه فکر»

                                                 
1. Krippendorff 
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« آزماي  کنید»عنوان تیت ، هايی از دروسبخ ، هاو منظور از آزماي ، اندمرخص شده

 است 

درس »، «نقره مفتومی»هايی با عناوين همچنین کتاب راهنمای معلم برای هر درس بخ  

های فرعالیت»و « نکات آموزشری»، «هايی برای معلمدانستنی»، «پیامدها-اهداف»، «در ي  نناه

 نقره»ر  شود  بخها و سطوح عملکرد را شامل میمالک« جدول ارزشیابی»و « پیرنتادی

واند برای معرفی تیتروار و اولیه تبه صورت دياگرام درختی رسم شده است که می« مفتومی

درس در »درس در کالس مفید باشد و همین طور ديد کلی معلم از میتوای درس  اسمت 

در چند خط به معرفی میتوای درس پرداخته است که باز هم برای آشنايی معلم و « ي  نناه

میتوای ، بر مفتوم کلی درس مفید است  در وااع در اين بخ  به شکل توضیییايجاد تسلط 

درس و همین طور  هدف از ارائه« پیامدها-اهداف»کلی درس معرفی شده است  در اسمت 

مطرح « هايی برای معلمدانستنی»آموزان در پايان درس بیان شده است  سپس انتظار از دان 

میتوای آموزشی درس است  در کتاب راهنمای  ی دربارهشده است که شامل توضرییاتی علم

جتت افزاي  دان  علمی  صرفاًهايی برای معلم معلم ذکر شده است که اين بخ ح دانستنی

آموزان تدريس نرود  در اسمت معلم و گسترش ديد علمی او بیان شده است و به دان 

آموزان را توضیح انتظار دان سطح عمکرد مورد « ها و سطوح عملکردجدول ارزشیابی مالک»

، دهد  اسمت دينر در هر درسها ارائه میهايی برای ارزيابی يادگیری آندهد و مالکمی

هايی برای تدريس معلم است که پیرنتادها و طرح« های پیرنتادینکات آموزشی و فعالیت»

مورد تیلیل ارار  های پیرنتادی که در اين پژوه کند  به جز بخ  فعالیتدر کالس ارائه می

اطالعات کتاب درسی و  ها به میتوای مطالب و آموزش دانری دربارهساير بخ ، گرفته است

ها پرداخته است و از منظر کم  به ايجاد درگیری تیصیلی بدون استفاده بوده آن نه شیوه ارائه

 و اابل بررسی نیستند  

طور بخ  م پايه شرم و همیندر اين مرحله تکالیفِ کتاب درسی علو ثبت کردن: -۴ 

های درگیری تیصیلی کدگذاری و مقايسه بر اساس مولفه، پیرنتاداتِ کتاب راهنمای معلم

فراوانی هر زيرمقوله برای هر تکلیف بررسی و شمارش شد  همین طور فراوانی هر شدند و 
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تکالیف مورد  میاسبه شد و با تقسیم اين فراوانی بر تعداد کل، مقوله در تکالیف به طور کلی

 ثبت شد ، ها و نمودارهای مربوطدر جدول درصدها بدست آمد که، بررسی

های با توجه به سواالت پژوه  و مقايسه با پژوه  در آخرين مرحله استنباط نتایج: -۵ 

  به سواالت پژوه  پاسخ داده شد نتايج به دست آمده تفسیر شدند و، مرتبط

از چر   ، های درگیری تیصیلیعات و شناسايی مولفهدر اين پژوه  جتت جمع آوری اطال 

ابزار فوق به رويرت و  ، های درگیری تیصیلی استفاده گرديد  جتت بررسی روايیلیست مقوله

نمودند  میزان  تأيیدنظران اين حوزه رسید و اعتبار اين چ  لیست را چتار تن از صاحب تأيید

میاسبه و به واسطه درصد توافق برین   1ولستیپايايی ابزار نیز بر اساس فرمول ضريب پايايی ه

 بدست آمد   74/04دو کدگذار 

 های پژوهشیافته

های مرتبط با بر اساس بنیان نظری موجود و پژوه ، در جتت پاسخ به اولین سوال پژوه  

، توانند سبب شوندهای درگیری تیصیلی که تکالیف آموزشی میمولفه، درگیری تیصیلی

باز ، جديد و نو بودن، براننیز بودن تکلیف و سختی متوسطچال  همرخص شد  پنج مقول

ها اشاره به آن 4آموزان و ارتباط با زندگی وااعی که در جدول ارزشیابی توسرط دان ، بودن

 به عنوان مقوالت اصلی معین شدند ، شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Holsti 
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  وزانآمهای موثر تکلیف بر افزاي  درگیری تیصیلی دان ( ويژگی4) جدول

 منبع های تکلیفویژگی

وله
مق

 

براننیزی که دارای حد متوسطی از سختی و پیچیدگیح تکالیف چالر 

 مطلب آموزشی هستند، اثر مثبت و مستقیمی بر درگیری تیصیلی دارند 

 (1101ابوالمعالی )

ش 
چال

آن
ط 

وس
 مت

تی
سخ

و 
ف 

کلی
ن ت

ود
ز ب

گی
ران

ب
 

امندی به يادگیری و تواند منجر به افزاي  عالچال  در تکلیف می

 آموزان شود درگیری تیصیلی )بُعد عاطفی و رفتاری( در دان 

ابوالمعالی، هاشمیان و 

( به نقل 1101اناری )

 (1004از ايمز )

تکالیف آموزشی ناآشنا و پیچیده به علت پتانسیل بااليران در آمروزش 

م تکلیف آموزان را برای انجامطالرب جديرد، عالاره و کنجرکاوی دانر 

 دهند افزاير  می

هالی میسریکزنت

( و دسی و 1001)

 (1086ريران )

مثبت، عالامرندی،  سخرتی متوسررط تکلیف، سبب افرزاير  عاطفه

 شود آموز میپايداری و توجه در دان 

( و 0041) 1کلیفورد

هالی میسیکزنت

(1001) 

کند که اد میتری ايجتکلیف دارای سختی مطلوب پردازش شناختی عمیق

 شود منجر به درگیری شناختی می

و بورک  4بورک

(4411) 

مثبتی بین سختی متوسط و اننیزش درونی وجود دارد  به اين دلیل  رابطه

کند و در که سختی متوسط نیاز به کفايت و خودمختاری را ارضا می

-نتیجه سبب افزاي  اننیزش درونی و در نتايت درگیری تیصیلی می

 شود 

يستنسون، رچلی و کر

( به نقل 4414وحيلی )

از ريان و دسی 

(4444) 

دهند روی تکالیف بديعی کار کنند که برايران آموزان ترجیح میدان 

 معنای شخصی دارد  

 

میرل و کاربن 

(4411) 

و  
و ن

د 
دی

ج

دن
بو

 

                                                 
1. Clifford 

2. Bjork 
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 منبع های تکلیفویژگی
وله

مق
 

 شوند تکالیف ناآشنا، پیچیده يا بديع سبب افزاي  درگیری تیصیلی می

 

( و 6701) 1اتکینسون

 (1060برالينر )

متن آموزشی و تکلیف بايد جديد و بديع باشد  چرا که تکالیف جديد 

آموز به میتوای آموزشی و افزاي  عالامندی او سبب نناه متفاوت دان 

 شوند به آن تکلیف می

فولمر و همکاران 

(4416) 

-بديل میگر تآموزان را به افرادی انتخابنر و کنترلتکالیف نوآورانه دان 

ها شود  به اين معنی کند تا سبب افزاي  درگیری رفتاری و عاطفی در آن

آموزان است که تکلیف در وااع در پاسخ به مرکل و بیثی که دان 

آموزان اختیار اابل شود  در اين شرايط دان اند، تعیین میمرخص کرده

 نند  توجتی دارند که چنوننی انجام تکلیف يا ارزيابی آن را مرخص ک

 

میرل و کاربن 

( به نقل از 4411)

 (4440) 4جی

 

شود در آموزان میتکالیف باز معموال منجر به درگیری اابل توجه دان 

تصمیم گیری برای اينکه چنونه تکلیف را انجام دهند  اين درگیری 

 معموال رفتاری و شناختی است 

میرل و کاربن 

( به نقل از 4411)

میرل و میرل 

(1007) 

از
ب

 
دن

بو
 

 

 

-آموزان امکان انتخاب برای انجام آن تکلیف را میتکالیف باز به دان 

 دهند که تکالیف بسته چنین ويژگی را ندارند 

فولمر و همکاران 

(4416) 

 

 

 

تواند حس خودمختاری حتی ي  فرصت کوچر  برای انتخراب هم می

ز، خواستره آموزان ايجاد کند  مثال اينرکه در ي  تکلیرف بارا در دان 

ها يا به تنتايی تکلیف را گروهیباشرد افرراد به انتخراب خودشران، با هم

 انجام دهند 

کريستنسون، رچلی و 

 (4414وحيلی )

 

 

                                                 
1. Atkinson 

2. Gee 



 1041، تابستان هفدهمسال ، 56شماره ، مطالعات برنامه درسی فصلنامه    

 

 

622 

 منبع های تکلیفویژگی
وله

مق
 

گیری برای چنوننی انجام آن را تکلیف امکان تصمیم ارائه واتی شیوه

کند، مسئولیت تأثیرگذاری بر مییطِ يادگیری، تصمیم برای فراهم می

 شود آموز ايجاد میکلیف و امکان خودتنظیمی برای دان ت

 

روزر، اکلرز و 

 (4444سرامِروف )

کانل و ولبورن 

(1001) 

آموزان از جمله عوامل دينری هستند که ايجاد خودمختاری در دان 

تکالیف آموزشی باز با دارا بودن آن در افزاي  اننیزش درونی و حمايت 

 موثر هستند از افزاي  درگیری تیصیلی، 

فولمر و همکاران 

(4416) 

آموزان بر روند کار خودشان تکالیفی که امکان انتخابنری و نظارت دان 

کنند سبب افزاي  درگیری ها فراهم میو خودارزشیابی را برای آن

 شوند ها میرفتاری و عاطفی در آن

میرل و کاربن 

(4411) 

 

 

ش
دان

ط 
سـ

تو
ی 

یاب
زش

ار
ان

وز
آم

 

 

يادگیری زمانی در کالس افزاي  خواهد يافت که تکرلیف  درگیری در

آموزان ارائه کند تا کنترل فتم، اجرا و ارزشیابی هايی بره دان فرصرت

 تکلیف را خود به عتده بنیرند 

 (1004نیومن )

 

 

دهند که چنوننی آموزان میتکالیفی که اختیار اابل توجتی به دان 

، سبب افزاي  عالامندی و پینیری ارزيابی آن تکالیف را مرخص کنند

 شوند ها میآموزان در انجام آندان 

 

میرل و کاربن 

(4411) 

 

گیرند و کنند کمتر مورد کنترل معلم ارار میآموزانی که احساس میدان 

تر ارزيابی کرده دانند، خود را شايستهخود را آزاد در انتخاب و گزين  می

برخوردار هستند و تالش بیرتری در حین  باالتری و از عالاه و اننیزه

-کنند که اين خود نراننر درگیری تیصیلی باالتر در آنانجام تکالیف می

 ها است 

 

ريان و گرولینگ 

( به نقل از 1085)

 (1101ابوالمعالی )
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 منبع های تکلیفویژگی
وله

مق
 

دهند و از آموزان ارار میتکالیفی که امکان انتخاب کمی در اختیار دان 

کنند، در درک ننده به میزان زيادی استفاده میکهای کنترلدستورالعمل

ی اختیارعملران مداخله کرده و سبب از بین رفتن آموزان دربارهدان 

ی آثار انتخاب، نران شوند  در پژوهری دربارهها میدرونی آن اننیزه

آموزان، اند فراهم کردن فرصت انتخاب تأثیر مثبتی بر تالش دان داده

 ر نتايت موفقیت در تیصیالت دانرناهی آنان دارد عملکرد تیصیلی و د

 

( به 4416مُزگالینا )

( و 0071) 1نقل از بکر

 (0051) 1و لپر 4کردوا

 

آموزان مرتبط باشد و مواد آموزشی بايد کاربردی بوده و با زندگی دان 

آموزش با شرايط وااعی زندگی هماهنگ شود  تکالیف مدرسه بايد برای 

ارج از مدرسه هم بامعنا باشد، چنانکه در در داخل آموزان در خدان 

 مدرسه است  

 

کريستنسون، رچلی و 

( به نقل 4414وحيلی )

از اسکینر و بلمونت 

(1001) 

 

عی
واق

ی 
دگ

 زن
 با

اط
رتب

ا
 

 

 ها را برپايهشوند که بتوانند آنهايی میان بیرتر درگیر فعالیتآموزدان 

گیرند واضیی برارار کنند بین آنچه ياد می شان بسازند و رابطهدان  ابلی

 کنند و دنیرايی کره در آن زنردگری می

 

کريستنسون، رچلی و 

 (4414وحيلی )

 

هرايی نند؛ آنکرآموزان کم  میتکالیف وااعی که به درگیر کردن دان 

 کنند برای متخصص شدن در رشتهآموزان درک میهسترند کره دان 

-کند يا در زندگی آينده به کارشان میها کمر  میشان به آنمورد عالاه

 آيد 

 

 

میرل و کاربن 

(4411) 

 

 

آموزان و تکالیف آموزشی وااعی برای افزاي  و بتبود درگیری دان 

 ل بااليی دارند دستاوردهای آموزشی پتانسی

 

 

( به 4445) 0هريننتون

نقل از میرل و کاربن 

(4411) 

                                                 
1. Becker 

2. Cordova 

3. Lepper 

4. Herrington 
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 منبع های تکلیفویژگی
وله

مق
 

آموزد آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آنچه به مخاطب می

 او پیدا کند  دلیل و جايی در زندگی روزمره

 

 

عزيزی، اترمانی و 

 (1100احمدی )

یزد و سبب انندرونی را برمی برنامه و تکلیف درسی زمانی اننیزه

شود که چال  براننیز، مرتبط با تجربیات درگیری تیصیلی می

آموزان، و آموزان، پروژه میور، هماهنگ با زندگی وااعی دان دان 

 های آنان باشد بازتاب عالاه و هدف

 

کريستنسون، رچلی و 

 (4414وحيلی )

 

های هر مقولهسپس چ  لیستِ عوامل موثرح تکلیف بر درگیری تیصیلی که شامل زير 

-روايی آن توسط چتار تن از صاحب تأيیدتوسط پژوهرنر تتیه شد و پس از ، مقوله است

 ارائه شدند   1به صورت جدول ، نظران اين حوزه
 

 لیست عواملح موثرح تکلیف بر درگیری تیصیلی ( چ 1) جدول

 هامقولهشرح  های درگیری تحصیلیمقوله

 باز بودن تکلیف

 راحل انجام تکلیفمرخص نکردن م -1

 مرخص نکردن منابع مورد استفاده -4

 مرخص نکردن فردی يا گروهی بودن انجام تکلیف -1

 مرخص نکردن میل انجام تکلیف -0

 میدود نکردن نتايج -6

 میدود نکردن شیوه ارائه نتايج -5

 آموزدان انتخاب ي  تکلیف از میان چند تکلیف توسط  -7

 آموزدان ان ارائه تکلیف با نظر انتخاب زم -8

 آموزدان ارزشیابی توسط 

 آموزدان بررسی خطاهای احتمالی در نتايج تکلیف توسط خود  -0

 هابررسی خطاهای احتمالی در نتايج تکلیف توسط همکالسی -14

 درباره نتايج بدست آورده از تکلیف آموزدان فکرکردن  -11

 ا اصول علمیمقايسه نتايج تکلیف ب -14



ه به    شرم از منظر توج هيپا یعلوم تجرب یکتاب درس فیتکال لیتیل  

622 

 

 هامقولهشرح  های درگیری تحصیلیمقوله

 آموزدان شناسايی نقاط ضعف و اوت توسط خود  -11

خواهرد يراد   تفکر درباره اينکه چه چیز دينری درباره تکلیف می -10

 بنیرد

 تواند اين اطالعات را بدست آورداز چه منابعی می -16

 تفکر درباره اينکه چه بخری از تکلیف براي  جالب بوده است -15

 باره اينکه تکلیف چه کاربردی براي  داردتفکر در -17

 تفکر درباره اينکه چه سوالی براي  ايجاد شده است -18

 جديد و نو بودن تکلیف

 انجام تکلیف نیازمند جستجو در فضای مجازی -10

 انجام تکلیف به صورت گروهی -44

 ایانجام تکلیف همراه با ساختن وسیله -41

 

 صاحبه با افراد صاحب نظرانجام تکلیف شامل م -44

 انجام تکلیف آزماي  عملی باشد -41

 ی موضوع تکلیفدر حوضه آموزدان انجام تکلیف با بررسی تجربیات  -40

 ی تکلیف در االب نقاشی يا کریدن طرحارائه -46

 ی تکلیف در االب شعرارائه -45

 ی تکلیف در االب نماي ارائه -47

 نیازمند حضور در طبیعت انجام تکلیف -48

 انجام تکلیف نیازمند به حضور در فضايی غیر از کالس درس و خانه -40

 ارتباط تکلیف با زندگی وااعی

 تکلیف در ارتباط با مسائل روز -14

 تکلیف در ارتباط با ابزاری مثل رايانه و تلفن همراه -11

 آموزدان های رايج تکلیف در ارتباط با بازی -14

 تکلیف در ارتباط با مییط زيست -11

 کُرتی و    ، والیبال، هايی مثل فوتبالتکلیف در ارتباط با ورزش -10

 لیست عواملح موثرح تکلیف بر درگیری تیصیلی( چ 1) جدول

 هاشرح مقوله درگیری تحصیلی هایمقوله

 آموزدان ای کاربردی برای تکلیف ساختن وسیله -16 

 در ارتباط با آشنايی با مراغل تکلیف -15 

 های شغلیتکلیف در ارتباط با آموزش متارت -17ارتباط تکلیف با زندگی 
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 وااعی

 
 های کاربردی در خانهتکلیف در ارتباط با متارت -18

 تکلیف در ارتباط با وسايل و تجتیزات خانه -10

چال  براننیز بودن تکلیف 

 و سختی متوسط

 

 یازمند به کارگیری دان  ارائه شده در کتاب درسی باشدانجام تکلیف ن -04

 باشد آموزدان انجام تکلیف نیازمند به کارگیری دان  و تجربیات ابلی  -01

 انجام تکلیف نیازمند به کارگیری فرآيند حل مساله باشد و نه کاربرد حافظه -04

 باشد *ابل دسترسیانجام تکلیف نیازمند به دست آوردن اطالعات از منابع ا -01

 باشد **ی اابل دسترسیانجام تکلیف نیازمند مراهده و بررسی پديده -00

 * دسترسی به منابع خیلی آسان يا خیلی سخت نباشد 

 ** دسترسی به پديده خیلی آسان يا خیلی سخت نباشد 

تکلیف کتاب درسی علوم تجربی پايه  154لیست جتت تیلیل مجموع چ در نتايت اين 

ی درگیری تیصیلی در مضامین هافراوانی و درصد زيرمقوله 0استفاده شد  در جدول ، مشر

 کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم نران داده شده است 

 ها در مضامین کتاب درسی علوم تجربی و کتاب راهنمای معلم( فراوانی و درصد زيرمقوله0) جدول

مضمون تحلیل 

 شده

تعداد کل مضمون 

 در کتاب

بودن  باز

 تکلیف
 خودارزشیابی

جدید 

بودن 

 تکلیف

ارتباط با 

زندگی 

 واقعی

سختی 

متوسط 

 تکلیف

تکالیف کتاب 

 درسی
154 110 8 06 70 66 

جمع کل 

 برحسب درصد
144 15/70% 6% 18/60% 46/05 18/10 

پیشنهادهای 

کتاب راهنمای 

 معلم

65 4 4 14 14 4 

جمع کل 

 برحسب درصد
144 4 4 10/67 01/41 4 
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شرم  بیاننر اين مطلب است که در تکالیف کتاب درسی علوم پايه 0های جدول داده 

جديد بودن تکلیف در  بازبودن تکلیف بیرتر مالحظه شده و بعد از آن مقوله ابتدايی مقوله

خودارزشیابی کمترين فراوانی را در تکالیف کتاب درسی دارا است   دوم ارار دارد  مقوله رتبه

جديد بودن تکلیف و ارتباط با زندگی  فقط دو مقوله، کتاب راهنمای معلم نیز همچنین در

 مراهده شده است ، وااعی در پیرنتادات

در  موثرح بر درگیری تیصیلی هایحفراوانی و درصد تکالیفِ دارای مقوله 6در جدول  

  شده است بیان  و کتاب راهنمای معلم مضامین کتاب درسی

 درمضامین کتاب درسی علوم تجربی  موثرح بر درگیری تیصیلی هایحدرصد تکالیف دارای مقوله( فراوانی و 6) جدول

مضمون 

 تحلیل شده

-فاقد مقوله

های 

درگیری 

 تحصیلی

دارای فقط 

-یکی از مقوله

های درگیری 

 تحصیلی

دارای دو 

عنوان از 

های مقوله

درگیری 

 تحصیلی

دارای سه 

عنوان از 

های مقوله

درگیری 

 تحصیلی

ای چهار دار

عنوان از 

های مقوله

درگیری 

 تحصیلی

دارای پنج 

عنوان از 

های مقوله

درگیری 

 تحصیلی

تکالیف 

کتاب 

 درسی

11 15 04 61 44 4 

جمع کل 

برحسب 

 درصد

1/8% 6/44% 46% 88/11 6/14 4 

پیشنهادهای 

کتاب 

راهنمای 

 معلم

40 40 1 4 4 4 

جمع کل 

برحسب 

 درصد

8/61 0/04 0/6 4 4 4 
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تکلیف يا پیرنتادهای کتاب ) ي  مضمون، مرخص است 6که از جدول طور همان 

ی را داشته باشد  در اين جدول گیرکنندگدر راهنمای معلم( نیاز است همزمان چند مقوله

درصد از پیرنتادهای کتاب راهنمای  8/61درصد از تکالیف کتاب و  1/8کنیم که مراهده می

 64ارند که اين نر  برای کتاب راهنمای معلم بیرتر از ی را ندگیرکنندگی درگهیی ويژ، معلم

ر ضعیف بودن میتوای پیرنتادات کتاب راهنمای معلم از ندرصد کل کتاب است و نران

درصد از  88/11دهند که فقط نران می 6ی است  همچنین نتايج جدول گیرکنندگلیاظ در

شناسايی شده  یان پنج مقولهی از مگیرکنندگدر تکالیف کتاب درسی دارای حداال سه مقوله

ر پايین بودن نر  ننران، درصد از تکالیف است 64هستند و چون اين میزان کمتر از 

 شرم است  ی تکالیف کتاب علوم پايهگیرکنندگدر

 

 گیریبحث و نتیجه

 های پژوه  اابل تبیین است  نتايج پژوه  در پاسخ به پرس ، های حاصلبر اساس يافته 

کدام ، شوداصلی درگیری تحصیلی که توسط تکالیف آموزشی ایجاد می هایمولفه -1

 هستند؟

 00مقوله و  6، ارائه شده است 1و  4چه در جدول پژوه  مطابق آن پیرینه با مطالعه 

-زيرمقوله در تکالیف بدست آمد که موثر بر درگیری تیصیلی هستند و چتار نفر از صاحب

، آموزارزشیابی توسط دان ، مقوله شامل باز بودن تکلیف 6ند  اکرده تأيیدنظران روايی آن را 

براننیزی تکلیف و سختی متوسط ارتباط با زندگی وااعی و چال ، جديد و نو بودن تکلیف

عالاه و چال  ، انتخاب کنند که سه مولفه( بیان می1101) هاشمیان و اناری، هستند  ابوالمعالی

همسو با ، انتخاب کنند  مولفهیصیلری را پی  بینی میتغییرات درگیرری ت، در کالس درس

 همسو با مقوله، چال  آموز است و مولفهارزشیابی توسط دان  بازبودن تکلیف و مقوله مقوله

( در 1108) پناه و صدوایبراننیزی تکلیف و سختی متوسط است  همچنین آريايیچال 

آموزان بر اساس ابعاد ادراک از مییط ن بینی درگیری تیصیلی داپژوهری که با هدف پی 

های دريافتند که بتبود مییط کالس درس از طريق طراحی و اجرای فعالیت، کالس انجام شده

به افزاي  درگریری ، آموزانبخ  و ايجاد عالاه در دان براننیز و لذتکالسی چال 
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براننیزی تکلیف و سختی چال  ها همسو با مقولهکند  اين يافتهها کرم  میتیرصیلی آن

دهد ( در پژوهری دينر نران می1104) است  دهقانی فیروزآبادی، متوسط در پژوه  حاضر

-شود  خودتعیینگری سبب افرزاي  درگیری تیرصیلی میساختار کالس مبتنی بر خودتعیین

 آموز است ارزشیابی توسط دان  بازبودن تکلیف و همچنین مقوله همسو با مقوله، گری

دبیرستان را فااد ضريب درگیری  4و  1شناسی بتداشت ( کتاب زيست1186) سلیمانپور

ها بیرتر به حفظ کردن تعاريف تاکید داشته است  چون متن اين کتاب، مناسب ارزيابی کرده

( ضريب درگیری کتاب علوم 1101) سلطانی و فردوسیان، اايدامینی، همچنین فتیی هفرجانی

ی حفظ کردن اطالعات دانند چون میتوای کتاب بر پايهرا نامناسب میچتارم مقطع ابتدايی 

انجام تکلیف نیازمند به کارگیری فرآيند حل مساله باشد » است  بنابراين اين نتايج با زيرمقوله

همسو است  در ، براننیزی تکلیف و سختی متوسطچال  در مقوله« و نه کاربرد حافظه

های ادراک از ( دريافتند که خرده مقیاس1107) تی و ضرابیاناللفرج، عموئی، پژوهری دينر

در کالس درسی که ، درسی هستند های ادراک از برنامهروش و ادراک از ارزشیابی که از مولفه

به افزاي  درگیری ، آموزان باشدآموزش و حمايت معلم متناسب با نیاز خودمختاری دان 

ارزشیابی  های باز بودن تکلیف و مقولهو با مقولهها همسشود  اين يافتهتیصیلی منجر می

( بیان 1105) نجفی و مالکی، آذرخضری، آموز در پژوه  حاضر است  لواسانیتوسط دان 

های آموزشی سبب افزاي  آموزان در بافتکنند که رفتارهای حامی خودمختاری دان می

آموزان تا هايی برای دان رصتشود  رفتارهايی از ابیل ايجاد فدرگیری تیصیلی آنان می

آموزان هايی برای دان فراهم کردن فرصت، تکالیف را به روش خاص خودشان انجام دهند

آموزان جتت مذاکره و گفتنو و اينکه ترتیب مواد يادگیری اابل دستکاری و تغییر توسط دان 

 و همکاران  1میلر سازگاری دارد ، بازبودن تکلیف با نتايج پژوه  بیان شده باشد  مقوله

های گروهی مثل بیث کالسی کنند که درگیری تیصیلی در انجام فعالیت( بیان می4410)

اند بیث گروهی سبب افزاي  درگیری ( نیز دريافته4416) يابد  سالتر و کانیلیافزاي  می

 قولرهدر م« ورت گروهری باشدرانجام تکلیرف به صر» با زيرمقولهشود  اين نتايج تیصیلی می

( نران دادند 4416) همسو است  فولمر و همکاران، براننیزی تکلیف و سختی متوسطچال 

-شود  اين يافتهکه سختی و پیچیدگی متوسط متن آموزشی سبب افزاي  درگیری تیصیلی می

                                                 
1. Miller 
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کند که ( بیان می6144) 1براننیزی تکلیف و سختی متوسط است  مُزگالیناها همسو با چال 

انتخاب تکلیف بر درگیری تیصیلی و بر ايجاد اننیزه توسط  در تغییر شیوه ادرت اختیار

 های باز بودن تکلیف است ها همسو با زيرمقولهتکلیف موثر است  اين يافته

هايی را که توسط تکالیف آموزشی سبب افزاي  درگیری های بیان شده نیز مولفهپژوه  

تکالیفی را به ، های بیان شدهز بودن تکلیف با ويژگیبا کنند  مقولهمی تأيید، شودتیصیلی می

های مختلف برای انجام آن تکلیف را برايران کند که امکان انتخاب شیوهآموزان ارائه میدان 

کند تا حتما چند پاسخ آموز را میدود نمیمتیا کرده است  به اين معرنی که تکلیرف دان 

به پاسخ برسد  همچنین انتخاب منابع مورد  مرخص برای تکلیف بیابد يا از روش معینی

يا انجام تکلیف به صورت فردی يا گروهی را هم به ، گويی به تکلیفاستفاده برای پاسخ

آموز خودمختاری نسبت به انجام تکلیف را کند  در اين شرايط دان آموز واگذار میدان 

جام تکلیف و در نتیجه افزاي  ی او برای انکند و سبب افزاي  عالامندی و اننیزهتجربه می

شرايطی ، آموزهای ارزشیابی توسط دان شود  همچنیرن زيرمقولهدرگیری تیصیلی در او می

-کارش را تجربه می آموز احساس خودمختاری در ارزشیابی نتیجهکند که دان را فراهم می

انجام تکلیف و آموز به نقاط ضعف و اوت  در هننام شود دان کند  خودارزشیابی سبب می

هايی در تکلیف بره ويژگی، های جديد و نو بودن تکلیرفپس از آن بیرتر توجه کند  زيرمقوله

شود  زمانی که آموزان برای انجام آن تکالیف میکند که سبب ايجاد اننیزش در دان اشاره می

نسبت به ، دهد تکلیف  را به صورت شعر يا نقاشی و يا نماي  ارائه آموز بخواهد نتیجهدان 

بیرتری برای  عالاه، ای را حل کندپاسخ مرخصی را بنويسد يا مسئله صرفاًاينکه بخواهد 

آموز انجام آن تکلیف خواهد داشت  در عین حال اين سب  ارائه تکلیف با خودمختاری دان 

های نقاشی يا شعر و يا نماي  تصمیم خواهد نیز همراه است  چون خودش برای ويژگی

-آموز به همراه همکالسیدان ، کار به صورت گروهی باشد يا در صورتی که ارائه گرفت

های ارتباط با زندگی وااعی ی تکلیف را مرخص خواهند کرد  زيرمقولههاي  چارچوب ارائه

آموزان معنا داشته شوند تکالیف برای دان سبب می، اگر در تکالیف مورد توجه ارار گیرند

شان و يا حررفه و شرغلی کره موزان ارتباطی بین تکلیف و زندگی وااعیآباشند و چون دان 

                                                 
1. Mozgalina 
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شوند  بینند به احتمال بیرتری درگیر تکلیف میمی، خواهند انتخاب کننددر آيرنده می

گیرد تا در حد متوسطی هايی برای تکلیف در نظر میهای سختی تکلیف ويژگیزيرمقوله

آموز برای انجام  ای در دان اننیزه، ساده باشد سخت و پیچیده باشد  اگر تکلیف بسیار

آموز احساس ناتوانی در انجام دان ، کند  همین طور اگر تکلیف بسیار سخت باشدايجاد نمی

شود  اما سختی متوسط ای برای کامل کردن تکلیف ايجاد نمیآن خواهد داشت و اننیزه

های او و همچنین کم  گرفتن تارتآموز و مبه سبب به کارگرفتن دان  ابلی دان ، تکلیف

آموز برای انجام آن کند تا دان جذابیتری ايجاد می، آمروزاز منابع در دسترس برای دانر 

 مند شود عالاه

های آموزان را با مولفهتا چه میزان دانش، ششم ابتدایی درسی علوم پایه تکالیف کتاب -2

 کند؟درگیری تحصیلی مواجه می

 دهد مقولهنران می 0های جدول با توجه به داده، کتاب درسی علوم پايه شرم تیلیل تکالیف

های نسبت به ساير مقوله، %15/70تکلیف و درصد  110باز بودن تکلیف با فراوانی تکرار در 

نسبت به ، باز بودن تکلیف بیرترين تکرار را داشته است  بنابراين مقوله، درگیری تیصیلی

، درصد 64یرکنندگی در میان تکالیف کتاب درسی علوم با فراوانی بیرتر از های درگساير مقوله

تکلیف کتاب  154تکرار در میان  6به میزان اابل توجتی مالحظه شد  مقوله خودارزشیابی با 

های درگیرکنندگی دارا است  ساير ترين تکرار را در بین مقولهکم، درصد 8درسی و با فراوانی 

ه نیز فراوانی اابل ابولی در تکالیف ندارند  برای ايجاد درگیری تیصیلی های بررسی شدمقوله

های درگیری تیصیلی در حد متوسطی در تکالیف مراهده مقوله نیاز است که همه، مناسب

-درصد از کل تکالیف را شامل می 1/8تکلیف که  11کنیم که مراهده می 6شود  در جدول 

درصد از کل  6/44تکلیف که معادل  15ندگی ندارند  درگیرکن هیی ويزگی و مقوله، شوند

درصد از کل  46تکلیف که معادل  04، فقط ي  ويژگی درگیرکنندگی دارند، تکالیف است

درصد از کل  88/11تکلیف که معادل  61دو ويژگی درگیرکنندگی دارند و ، تکالیف است

اسايی شده برای تکالیف مقوله شن 6دارای سه مقوله درگیرکنندگی از میان ، تکالیف است

درصد کل تکالیف ارائه شده در کتاب درسی علوم است   64که اين رام کمتر از ، هستند

درصد از  88/11يعنی فقط ، درصد از تکالیف کتاب 64بنابراين با توجه به اينکه کمتر از 
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الیف برآورد کلی از میزان درگیرکنندگی تک، دارای سه ويژگی درگیرکنندگی هستند، تکالیف

آموزان کتاب درسی علوم پايه شرم اين است که ترکرالیف کرتاب به میرزان نامرطلروبی دان 

 کند  های درگیری تیصیلی مواجه میرا با مولفه

های مختلف نکته جالب توجه در مورد تکالیف اين است که با وجود طرح آزماي 

ابزار الزم بطور کامل مرخص  مراحل انجام آن و، آزماي  شیوه، توسط مولفان کتاب درسی

آموز در اين بخ  اند  فرعالیت دان آموز اائل ننرديدهشده و فعالیت وااعی را برای دان 

عمال هیی نقری در طراحی آزماي  و يا تعیین  آموزدان نتیجه است و  میدود به مراهده

ود که حتی انجام راحتمال می، مراحل انجام آن ندارد  با توجه به کمبود امکانات مدارس

های ارائه شده آموز در آزماي آزماي  نیز توسط معلم صورت گیرد و در نتیجه نق  دان 

از کتاب درسی عمال تنتا به ي  ناظر تبديل شود  اين موضوع درباره پرسرتای کتاب نیز 

پاسخ ، ای است که ابل يا بعد از پرس ها به گونهمطرح است  تکالیف مربوط به پرس 

آموز تنتا استخراج يا بخری از پاسخ آن به وضوح نوشته شده است و تکلیف دان  کامل

عمال کاربرد پرس  را منتفی ، پاسخ معین از متن است  وجود پاسخ ي  پرس  در کنار آن

تواند را که پرس  می آموزدان براننیزی و ايجاد اننیزه در چال ، کند و فرصت تفکرمی

 د براز بین می، ايجاد کند

های دينر است که تکالیف کتاب درسی علوم پايه ها همسو با نتايج پژوه اين يافته 

( کتاب علوم تجرربی 1104) کنند  سلیمی و عصارهشرم درگیری تیصیلی مناسبی ايجاد نمی

( اين کتاب را متمرکز 1104) یتاند  همچنین رحممیور توصیف کردهدوم راهنمايی را حافظه

( نیز اين کتاب را فرااد ويرژگی 1180) داند و ااسمی طاهری میشناخت بر حافظه

های يافته، ها(  اين پژوه 1104، به نقل از سلیمی و عصاره) کندخودارزشریابی مرعرفی می

کنند که تکالیف کتاب درسی علوم را فااد ويژگی خودارزشیابی و می تأيیدپژوه  حاضر را 

 یزی تکلیف و سختی متوسط ارزيابی کرده است  براننهای چال همچنین فااد ويژگی

پنجم را با استفاده از روش  ( ضريب درگیری کتاب علوم پايه1181) همچنین احقر 

دهد  میاسربه کرده است که نیرمه فعال بودن اين کتراب را نران می % 64 1ويلیرام رومی

                                                 
1. William Roman 
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ه استفاده از فرآيند حل دهد در کتاب علوم تجربی پنجم ابتدايی ب( نران می1177) احمدی

( نیز کتاب علوم پنجم ابتدايی را نیمه فعال 1178) مساله کمتر توجه شده است  اوجانی

ی بر نتايج پژوه  تأيیدها نیز متر (  اين يافته1184، به نقل از احقر) ارزيابی کرده است

 حاضر است 

ششم ابتدایی  پایه بخش پیشنهادات( مربوط به کتاب درسی علوم) کتاب راهنمای معلم -3

 کند؟ان کمک میآموزدانشتا چه میزان به درگیری بیشتر 

در ، در بخ  پیرنتادهای کتاب راهنمای معلم مربوط به کتاب درسی علوم تجربی پايه شرم

درگیری تیصیلی توسط  مقوله 6پیرنتاد وجود دارد که برای هر پیرنتاد هر  65مجموع 

توان بیان کرد هیی کدام می 0های جدول   با توجه به دادهبررسی شده است، تکلیف پیرنتادی

آموزان و سختی متوسط در پیرنتادات ارزشیابی توسط دان ، های باز بودن تکلیفاز مقوله

جديد و نو بودن تکلیف و ارتباط با زندگی  های دو مقولهمراهده نرده است  فقط زيرمقوله

بار در پیرنتادات مراهده  14و نو بودن تکلیف  های جديدوااعی مالحظه گرديد  زيرمقوله

بار که  14های ارتباط با زندگی وااعی درصد است و زيرمقوله 10/67شده است که معادل 

با توجه به ، جديد و نو بودن تکلیف درصد است  بخ  پیرنتادات در مقوله 01/41معادل 

 کند ولی در مقولهناسبی ايجاد میدرگیرکنندگی م، هازيرمقوله فراوانی و درصد مالحظه شرده

درصد است و  64درگیرکنندگی پیرنتادها به میزان نامناسب و کمتر از ، ارتباط با زندگی وااعی

در  6های جدول های درگیرکنندگی وجود ندارند  دادهها اصال ويژگیدر مورد ساير مقوله

پیرنتاد اين کتاب که  65موع پیرنتاد از مج 40دهند که نران می، مورد کتاب راهنمای معلم

درگیرکنندگی  هیی ويژگی و مقوله، درصد از کل پیرنتادات اين کتاب است 8/61معادل 

درصد از مجموع پیرنتادات کتاب راهنمای معلم است و بیان  64ندارند  اين نر  بیرتر از 

زان ناچریزی به می، کند که برآورد کلی از بخ  پیرنتادات به اين شکل است که اين کتابمی

 کند آموزان کم  میبه درگریری تیصیرلی دان 

 تدريس و ارائره کتاب راهنمای معلم توضییات بسیار مختصری برای پیرنتاد شیوه 

ها و تکالیفی که پیرنتاد شده است در بعضی موارد تکرار پرس ، هامطالرب دارد  فعالیت

ست  در بعضی موارد هم در اسمت های کتاب درسی است و مطلب جديدی نیهمان فعالیت
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شود بیان می، های درس يا هدف تکلیفی که در کتاب ارائه شده استمجدد هدف، پیرنتادات

ای با درگیرکنندگی بیرتر مطلب آموزشی که باز هم اين مطلب کمکی به معلم برای ارائه

ی برای نیست  مجموع اين عوامل سبب شده است میتوای کتاب راهنمای معلم کم  چندان

 آموزان نباشد افزاي  درگیری تیصیلی دان 

شود پژوهری جتت بررسی نق  میتوای آموزشی و تکالیف در پیرنتاد میدر پايان  

های توان مقولههای آتی میايجاد درگیری تیصیلی انجام گیرد  همچنین در پژوه 

-با معلرمان و دان تیصیلی که در اين پژوه  استفاده شرده است در مصراحبه  درگیرکننده

ای آماده شود و های اين پژوه  به صورت پرسرنامهآموزان مورد بررسی ارار داد و يا مقوله

های اين پايه بررسی شود  شرم درباره درگیرکنندگی کتاب آموزان پايهنظرر معلمران و دان 

شرم امکان  های کمّی برای تیلیل کتاب علوم تجربی پايهبا روش به عالوه انجام پژوه 

 کند مقايسه با نتايج اين پژوه  را فراهم می

تکالیف و ، های درسیهای درسی نیاز است در تدوين کتابمولفان و طراحان کتاب 

های آموز خودمختاری بدهد و يا تکالیفی که موضوعات و شیوههای باز را که به دان پرس 

مورد توجه ارار ، موزان را شامل شودآاجرای جديد و بديع و مرتبط با شرايط زندگی دان 

توان دو تا سه تکلیف برای هر موضوع ارائه کرد تا دهند  در طراحی تکالیف کتاب درسی می

-های کتابآموزان به انتخاب خودشان ي  تکلیف را انجام دهند و يا در بخ  آزماي دان 

ورت اصالح شود که براننیز بودن میتوای آموزشی بدين صخودمختاری و چال ، های علوم

آموزان آموزان داده شود  تکالیفی که از دان فرصت طراحی و تعیین مراحل يا ابزار به دان 

ها يا هم يا ارزيابی توسط همکالسی، ها و روش کارشان را ارزيابی کنندبخواهد درستی پاسخ

 شود  پیرنتاد می، ها انجام شودگروهی

 منابع 

(  تیلیل کتاب درسی  ترجمره هاشرم فرردان   تترران      1174) تی  اچ، سونبی  بی  و اندر، آرامبراستر

  70-04، 11، آموزش و پرورش() مجله تعلیم و تربیت

آمروزان برر اسراس ابعراد     یری تیصیلی دانر  گبینی در(  پی 1108) مجید، زهرا و صدوای، پناهآريايی

  171-184 ،14، 8، 1108دی ، شناسیکالس  مجله روي  رواناز مییط  کادرا
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هرای ادراک میریط   (  تعیین سرتم مولفره  1101) فتیمه، کیانوش و اناری، خديجه؛ هاشمیان، ابوالمعالی

ی شرتر تترران    ان دخترر مقطرع متوسرطه   آموزدان بینی درگیری تیصیلی کالس درس در پی 

  1، 7، های تازه در علوم تربیتیی انديرهفصلنامه

آمروزان در  ی کیفیت تجارب يراديری دانر   (  رابطه1108) عیسی ،افسانه و برای، شاهی، موسی، پیری

ی ی درسی  فصلنامه مطالعات برنامره رش به برنامهنای ناحساس تعرلق به مدرسه با نق  واسطه

  66-75، 61، 10، درسی ايران

ضی های درسی ريا(  ارزيابی ظرفیت کتاب1107) فاطمه، ابوالفضل و درّی، پوررفیع، میمدمتدی، درّی

، 10، دوره متوسطه اول در ترويج يادگیری عمیق مفاهیم  فصلنامه مطالعات برنامره درسری ايرران   

64 ،14-1  

های تعلیمات اجتمراعی  (  تیلیل تطبیقی میتوای کتاب1105) ستراب، پويانرگس و میمدی، سجاديه

امه مطالعات شناختی تربیت  فصلنچاپ اديم و جديد پايه چتارم ابتدايی بر اساس اصول معرفت

   50-00، 07، 14، برنامه درسی ايران

های هويت (  پی  بینی ابعاد درگیری تیصیلی براساس سب 1104) حسن، سوسن؛ پاشا شريفی، صابر

، 11، 14ی درسری  های دولتی تتران  پژوه  در برنامهی اول دبیرستانان دختر پايهآموزدان در 

86-74  

های درسی دوره ابتردايی برحسرب   (  تیلیل میتوای کتاب1184) احمد، حمیدرضا و عابدی، عريضی

  40-64، 6، های آموزشیاننیزه پیررفت  فصلنامه نوآوری

آمروزش مفراهیم فیزير  برا      تأثیر(  بررسی 1100) فاطمه، علی و احمدی، ابوالفضل؛ اترمانی، عزيزی

-ان  اتیاديه انجمرن آموزدان های وااعی بر نیوه انجام تکالیف درسی و ننرش استفاده از مثال

، های علمی آموزشی معلمان فیزي  ايران  شرانزدهمین کنفررانس آمروزش فیزير  ايرران  آبراد      

 دانرناه لرستان 

های برنامه درسری  ک از مولفه(  ارتباط ادرا1107) فروزان، متران و ضرابیان، اللتیفرج، نوشین، عموئی

-14، 1، 14انرناه علوم پزشکی شتید بترتی  بینی درگیری تیصیلی دانرجويان تغذيه ددر پی 

1  

(  النروی  1105) اسرداله ، متسرا و مرالکی  ، نجفری صالح، هیمن، آذرخضری، مسعود، غالمعلی لواسانی

اننیرزش تیصریلی و درگیرری تیصریلی در     ، شناختیساختاری روابط بین نیازهای اساسی روان

  16-68، 01، 11، شناسی تربیتیزبان اننلیسی  فصلنامه روان

 ی کتاب تتران: انترارات يادواره، ريزی درسی(  اصول برنامه1181) میمدحسین، يارمیمديان



 1041، تابستان هفدهمسال ، 56شماره ، مطالعات برنامه درسی فصلنامه    

 

 

622 

Christenson, S.L., Reschly, A.L., & Wylie, C. (2012).Handbook of Research 

on Student Engagement.Spring, Newyork 

Eccles, J.S., & Rosser, R. (2009). Schools, academic motivation and stage 

environment fit. Handbook of adolescent psychology, second 

edition.John Wiley & Song, Inc. 

Fredericks, J.A., Blumenfeld, P.C., & Paris, A.H. (2004). School 

engagement: potential of the concept, state of the evidence. Review of 

Educational Research, 74, 59-109. 

Fulmer, S. M., D'Mello, S.K., Strain, A., & Graesser, A.C. (2015). Interest-

based text preference moderates the effect of text difficully on 

engagement and learning. Contemporary Educational Psychology, 41, 

98-110. 
Miller, B.W., Anderson, R.C., Morris, J., Jung Lin, T., Jadallah, M., & Sun, 

J. (2014).The effects of reading to prepare for argumentative discussion 

on cognitive engagement and conceptual growth. Learning and 

Instruction, 33, 67-80. 

Mozgalina, A. (2015). More and less choice?The influence of choice on task 

motivation and task engagement. System, 49, 120-132. 

Mitchell, L., & Carbone, A. (2011).A typology of tsk characteristics and 

their effects on student engagement. International Journal of 

Educational Research, 50, 257-270. 

Salter, N. P., & Conneely, M.R. (2015). Structured and unstructured 

discussion forums as tools for student engagement. Computers in 

Human Behavior, 46, 18-25. 
Schroeder, S., Richter, T., McElvany, N., Hachfeld, A., Baumert, J., 

Schnotz, W., Horz, H., & Ullrich, M. (2011).Teachers' beliefs, 

instructional behaviors, and students' engagement in learning from texts 

with instructional pictures. Learning and Instruction, 21, 403-415.  

Veiga, F. H., Galvao, D., Almeida, A., Carvalho, C., Janeiro, I., Nogueira, J., 

Conboy, J., Melo, M., Taveira, M. C., Festas, M. I., Bahia, S., Caldeira, 

S. & Pereira, T. (2012). Student’s Engagement In School: A Literature 

Review. Proceedings of ICERI2012 Conference, Madrid, Spain.  


