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چکیده
هدف اصلي پژوهش حاضر ،تحليل محتوای فصل اول کتاب شيمي پایه دهم براساس روشهای
ویليام رومي و آنتروپي شانون بود .این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر اجرا از نوع توصيفي و تحليل محتوا
بوده و فصل اول کتاب شيمي پایهی دهم چاپ سال  1397از حيث توجه به ابعاد متن ،تصویر و تمرین بر
اساس تکنيک ویليام رومي و آنتروپي شانون مورد بررسي قرار گرفتهاست .یافتههای پژوهش نشان داد که
شاخص درگيری دانشآموزان با متن و تصاویر  0/38و با فعاليتها  4/5است .به عبارتي ،متن و تصاویر فصل
اول کتاب شيمي پایه دهم ،غير فعال هستند ،در حالي که فعاليتهای پایان فصل به دليل فعال بودن بيش از
اندازه فعال هستند .با استفاده از آنتروپي شانون مشخص شد که ميزان توجه به مقوله  cدر متن کتاب بيشتر
از مقولههای دیگر است؛ ميزان ضریب اهميت مقوله  aدر محتوای غيرنوشتاری از بقيه مقولهها بيشتر است؛
در مورد محتوای نوشتاری ،مقولههای فعال با چهار شاخص باالترین ضریب اهميت ( )0/116نسبت به
مقولههای غيرفعال و خنثي را دارند؛ در مورد محتوای غيرنوشتاری ،بيشترین ضریب اهميت مربوط به شاخص
غيرفعال  )0/52( aاست.

کلیدواژهها :تحليل محتوا ،کتاب شيمي ،پایه دهم ،روش ویليام رومي ،آنتروپي شانون.
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مقدّمه
آموزش و پرورش فرایندی است که تالش مي کند رفتار فراگيران را تغيير داده و تعدیل کند و
برای دستيابي به هدفهایي مشخص به فعاليت ميپردازد .در این ميان ،برنامه درسي که شامل
عناصری همچون اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهي -یادگيری و ارزشيابي است ،نقش اساسي را
برعهده دارد .محتوا که یکي از عناصر مهم برنامه درسي است ،در نظامهای آموزشي متمرکز مانند
ایران از طریق کتاب درسي ارائه ميشود (ایماني و مظفر .)1383 ،کتاب درسي مهمترین ابزار تعليم
و تربيت است که تقریباً همه عوامل آموزشي بهویژه در نظامهای آموزش متمرکز براساس محتوای
کتاب درسي تعيين و اجرا ميشوند و معلم و دانشآموزان در فعاليتهای یاددهي -یادگيری به کتاب
وابسته هستند (ذبایحي ،عبدالهي و اکبرنژاد.)39 :1397 ،
کتاب درسي یا محتوا در نظامهای آموزشي سند مکتوب و مدون تعليم و تربيت به شمار ميرود
که فعاليتها و تجارب یادگيرندگان براساس آن سازماندهي ميشود .محتوای مطلوب کتابهای
درسي ،دانشآموزان را به چالش فکری وا ميدارد و از جمود فکری و ذهني رها ميسازد و پاسخگوی
نيازمندیهای عصر جدید انسانها است (سميعي و افضلخاني .)1392 ،به عبارتي هر چه کتابهای
درسي در فراهم ساختن زمينه مناسب برای پرورش توانایيهای فکری دانشآموزان کارآمدتر باشند،
به پرورش انسانهای توانمند ،خالق و نوآور و نيز حفظ استقالل ،رشد و شکوفایي جامعه کمک مؤثری
خواهد شد (ذبایحي و همکاران .)39 :1397 ،با توجه به آنکه کتاب درسي بهعنوان عامل اوليه و
اساسي در فرایند یاددهي -یادگيری دانشآموزان ،نقشي پررنگ و مداوم دارد ،چگونگي تأليف و
تدوین محتوای آن مي تواند بسياری از مشکالتي را که بر سر راه یادگيری و فهم کتاب درسي وجود
دارد ،برطرف کند یا به عاملي بي اثر در یادگيری تبدیل شود .منظور از محتوای آموزشي یا کتاب
در سي ،هرگونه پيام کتبي ،اعم از تصویری و نوشتاری یا ترکيبي از آنها است که بهطور مستقيم و
غيرمستقيم بر ذهن ،افکار ،ارزشها ،نگرشها و مهارتهای مخاطب تأثير ميگذارد (ميرزائي و مهناني،
.)2 :1392
انتخاب محتوا به این پرسش پاسخ ميدهد که چه چيزی باید آموخته شود؟ اگر برنامه درسي و
محتوای کتابهای مربوط ،هماهنگ و همسو با اهداف کلي و جزئي نظام آموزشي نباشد ،تحقق
اهداف مورد انتظار امکان پذیر نيست .موفقيت یک نظام آموزشي به هماهنگي اجزای تشکيلدهنده
آن و همسویي اجزا در جهت تحقق هدفها و تناسب آن با ویژگيهای خاص مخاطبان آموزشي است.

تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم براساس روشهای ...
اطمينان از این تناسب به بررسي و تحليل محتوای 1کتابهای درسي نياز دارد (سميعي و افضلخاني،
 .)1392تحليل محتوا به دستاندرکاران و مؤلفان کتابهای درسي کمک ميکند تا در هنگام تدوین
و انتخاب محتوای کتابهای درسي ،دقت بيشتری نمایند تا ضمن تسهيلگری ،زمينه پيشرفت
تحصيلي دانشآموزان را فراهم کنند .در واقع ،تحليل محتوا کمک ميکند تا مفاهيم ،اصول ،نگرشها،
باورها و کليه اجزای مطرح شده در قالب درسهای کتاب مورد بررسي علمي قرار گيرند .با تحليل
محتوا ،نقاط ضعف آن آشکار ميشود (کرمي ،اسدبيگي و کرمي .)1392 ،از نظر کرلنگر تحليل محتوا
روشي نظام مند ،عيني و کمّي است؛ بدین معنا محتوایي که قرار است مورد ارزیابي قرار گيرد باید
براساس قواعد روشن و ثابتي انتخاب شود؛ ساختههای ذهني پژوهشگر نباید در آن دخالت داشته
باشد؛ هدف اصلي تحليل محتوا بازنمایي دقيق مجموعهای از پيام است (رضواني.)1389 ،
در شيوه تحليل محتوای ویليام رومي مشخص ميشود که متن ،پرسشها و تصاویر تدوین شده
در یک کتاب تا چه حد قادر است دانشآموزان را به فعاليت وا دارد و آنها را درگير فعاليتهای کتاب
کند (احمدی و قاسمي .)1395 ،تکنيک ویليام رومي ،روشي متداول و مرسوم در بررسي کتابهای
درسي علوم است .این روش یک روش تحليل کمّي است که به توصيف عيني و منظم محتوای آشکار
مطالب درسي و آزمایشگاهي مي پردازد .هدف تحليل محتوا به روش ویليام رومي آن است که آیا
کتاب درسي و محتوای مورد نظر ،دانشآموزان را به طور فعال با آموزش و یادگيری درگير ميکند؟
یعني کتاب درسي به شيوه فعالي تدوین و ارائه شده است؟ (کوهيفایق و شاه محمدی اردبيلي،
.)2 :1392
از جمله مالک های برنامه درسي شيمي کشور برای سازماندهي محتوا آن است که مطالب ارائه
شده در کتاب درسي بتواند دانشآموزان را بهطور فعال در یادگيری درگير کند و فرصت طرح
دیدگاهها و نظرهای آنان را در کالس درس فراهم سازد (ذبایحي و همکاران .)39 :1397 ،شيردژم و
تهمتن ( )1396در پژوهشي با عنوان «تحليل محتوای کتاب شيمي دهم از نظر فعال بودن و غيرفعال
بودن براساس تکنيک ویليام رومي» به این نتيجه رسيدند که ضریب درگيری متن  0/16است و این
یعني کتاب شيمي دهم فراگيران را در یادگيری درگير نميکند و متن کتاب به روش فعالي نوشته
نشده است و فقط به ارائه اطالعات ميپردازد و از فراگيران ميخواهد که مطالب را حفظ کنند .ضریب
درگيری تصاویر برابر  0/75است؛ یعني این کتاب در مقوله تصاویر فعال و پویا است و تصاویر به
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گونهای طراحي شدهاند که زمينه را برای فعاليت و کنجکاوی فراهم ميکنند .ضریب درگيری با
فعاليتها و پرسشهای کتاب برابر  1/7است؛ یعني این کتاب از دانشآموزان ميخواهد به تجزیه و
تحليل بپردازند که بيشتر از محدوده تعيين شده توسط ویليام رومي است.
پژوهشگران دیگری نيز در این راستا مطالعاتي را با استفاده از روش ویليام رومي انجام داده اند
که از آن جمله مي توان به پژوهشهای ميرزائي و مهناني ( )1392در تحليل محتوای فصلهای سوم
و چهارم کتاب شيمي  2و آزمایشگاه سال  ،1391ذبایحي و همکاران ( )1397در تحليل محتوای
فصل اول شيمي سال دهم ،کوهيفایق و شاهمحمدیاردبيلي ( )1392در تحليل محتوای کتاب درسي
شيمي ( )2و آزمایشگاه (چاپ  ،)1391قرباني ،غالمي و داداشزاده ( )1396در تحليل محتوای کتاب
زیستشناسي پایه دهم دوره دوم متوسطه سال  ،1396-97توشماالني و یعقوبي ( )1389در تحليل
محتوای کتابهای فيزیک و آزمایشگاه دبيرستان و مالمحمدنوهسي ( )1397در تحليل محتوای کتاب
شيمي پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اشاره کرد.
کتاب درسي نقش مهمي برای معلمان و دانشآموزان ایفا ميکند .برای بسياری از معلمان ،کتاب
درسي بهعنوان راهنمایي جهت ارائه محتوا در کالس درس استفاده ميشود .برای دانشآموزان ،کتاب
درسي به عنوان چارچوبي در نظر گرفته ميشود که به آنها کمک ميکند یادگيری خود را در داخل
و خارج از کالس درس سازماندهي کنند .با این وجود ،با توجه به اینکه تدریس در علوم و ریاضيات
از رویکرد معلممحور به رویکرد دانشآموزمحور تغيير کرده است ،نقش کتاب درسي نيز دگرگون شده
است .یک کتاب درسي در صورتي که بيشتر دانشآموزمحور باشد ،یادگيری خودراهبر را افزایش دهد
و به دانشآموزان اجازه دهد که به تنهایي و با سرعت خودشان یاد بگيرند و فعاليتهایي را در برگيرد
که تسلط دانش آموزان بر موضوع را ارتقا دهد ،کتاب خوبي خواهد بود .یکي از راههای کسب همه
این اطالعات در مورد کتابهای درسي ،انجام ارزشيابي از کتاب درسي است .بنابراین ،ارزشيابي بر
چند جنبه از کتاب درسي شامل متن ،نمودارها ،تمرینهای پایان فصلها ،خالصه فصلها و
فعاليتهای یادگيری متمرکز ميشود .همه این ابعاد با استفاده از فرمول ویليام رومي ارزشيابي
ميشوند .براساس تکنيک ویليام رومي در صورتي که ضریب درگيری دانشآموزان با متن ،تصاویر و
فعاليتهای کتاب درسي بين  0/4تا  1/5باشد ،بدین معني است که کتاب درسي دانشآموزمحور
است و بهتر ميتواند به دانشآموزان در یادگيری کمک کند (دليم 1و مهدیوسف.)1038 :2013 ،2
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تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم براساس روشهای ...
به دليل اهميت موضوع پژوهشگران عالقمند مطالعه و تحليل کتابهای درسي پایه های مختلف از
جمله کتابهای علوم و شيمي مي باشند .طباطبایيبافقي ،محجوب و سميعي ( )1396طي مطالعهای
با عنوان «کاربرد روش تجزیه و تحليل آنتروپي شانون در تحليل محتوای فصول شيمي کتاب علوم
هشتم» نشان دادند که در تحليل متن مقولههای غيرفعال با چهار شاخص باالترین ضریب اهميت را
با ميانگين  ،0/112مقولههای خنثي با دو شاخص کمترین ميانگين ضریب اهميت یعني  0/062را
دارند و در تحليل تصاویر مقوله فعال و غيرفعال بهطور یکسان دارای بيشترین ميانگين ضریب اهميت
 0/331و مقولههای خنثي با دو شاخص کمترین ميانگين ضریب اهميت  0/169را به خود اختصاص
ميدهند .شاهي ( )1389در بررسي کتاب شيمي پيشدانشگاهي (1و )2سال تحصيلي  1388-89از
منظر فعال یا غيرفعال بودن محتوای آن به این نتيجه رسيد که ضریب درگيری با کل متن کتاب
 0/048بود که این امر نشاندهنده آن است که متن کتاب بهصورت غيرفعال ارائه شده است و نياز
به تجدید نظر دارد .ضریب درگيری با کل پرسشهای کتاب  1/61بود که بيانگر آن است که
پرسشهای کتاب به صورت فعال ارائه گردیده و توانسته دانشآموزان را درگير و فعال کند؛ البته این
ضریب درگيری تا حدودی بيشتر از محدوده فعال ویليام رومي است .ضریب درگيری با کل تصاویر
 0/55بود و نشاندهنده آن است که تصاویر کتاب توانسته است دانشآموزان را به نحو فعال درگير
نموده و به فعاليت وا دارد.
نتایج مطالعه سهرابي ،موسوی ،سميعي و قدوسي ( )1397حاکي از آن است که در حوزه
متن فصل اول کتاب شيمي  2پایه یازدهم چاپ  ،1396ميانگين ضریب اهميت مقولههای فعال،
غيرفعال و خنثي به ترتيب  0/149 ،0/07و  0/062به دست آمد .در حوزه تصاویر ضریب اهميت
مقولههای فعال ،غيرفعال و خنثي به ترتيب  0/503 ،0/497و صفر به دست آمد .در حوزه پرسشها
ميانگين ضریب اهميت مقولههای فعال ،غيرفعال و خنثي به ترتيب  0/265و  0/235و صفر تعيين
شد .عقيل عبدالعزیز العبدالکریم 1و عبداهلل بن محمد العبدالکریم )2016( 2در تحقيقي با عنوان
«ميزان درگيری دانش آموزان در کتاب درسي علوم پيشرفته پایه ششم» نشان دادند که درگيری
دانش آموزان در محتوای کتاب درسي علوم در دامنه قابل قبول بود .ميزان ضریب درگيری با متن
 0/4بود که حاکي از آن است که دانشآموزان در یادگيری درگير ميشوند و به آنها اجازه تجزیه و
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تحليل و بارش مغزی 1داده ميشود و آنها ميتوانند خودشان به نتایج دست یابند .ضریب درگيری
دانشآموزان با تصاویر و شکلها  0/31بود که نشاندهنده پایين بودن ميزان درگيری دانشآموزان با
تصاویر کتاب است .ضریب درگيری دانشآموزان با فعاليتهای این کتاب درسي  0/65و مطلوب بود.
مرگو )2012( 2در تحليل محتوای کتاب درسي شيمي پایه یازدهم اتيوپي 3براساس رویکرد
یادگيرندهمحور بودن به این نتيجه دست یافت که فقط فعاليتها در این کتاب درسي دانشآموزان
را به درگير شدن در فرایند یاددهي -یادگيری ترغيب و تشویق ميکنند.
ماشينچي ،قاسمي و رازقيپور ( )2019در تحقيقي با عنوان «تحليل کتاب علوم پایه ششم
بر اساس حوزه های بيولوژیکي ،فيزیکي و فناوری پيشنهاد شده در سند تحول بنيادین آموزش و
پرورش با استفاده از روش ویليام رومي» نشان دادند که در کتاب علوم کمترین توجه به حوزه
بيولوژیکي و فيزیکي صورت گرفته ،اما در زمينه علم و فناوری بيشترین توجه شده است .همچنين،
ضریب درگيری با متن از نظر بيولوژیکي و فيزیکي بسيار کم بود که نشان ميدهد این کتاب درسي
به صورت فعال نوشته ن شده است .از سوی دیگر ،ضریب درگيری با تصاویر نشان داد که تصاویر این
کتاب درسي فعال است .ضریب درگيری با پرسشهای بخش بيولوژیکي و فيزیکي خيلي باال بود که
براساس فرمول ویليام رومي در وضعيت مطلوبي قرار دارد .براساس تکنيک ویليام رومي ،ضریب
درگيری در بخش علم و فناوری نشان داد که متن به صورت فعال نوشته شده است ،اما تصاویر و
پرسشها در این بخش فعال نيستند.
تأکيد اساسي بر روشهایي که یادگيرنده در آنها نقشي فعال داشته باشد و اهميت روزافزون
علم شيمي در زندگي انسان ،دغدغه مهمي برای انجام پژوهش حاضر بود ،چرا که با انجام چنين
پژوهشهایي ،برنامه ریزان درسي و متخصصان تعليم و تربيت در حوزه علوم تجربي و به ویژه شيمي
در دوره دوم متوسطه ميتوانند با آگاهي و اشراف به نقاط قوت و ضعف کتابهای درسي شيمي از
منظر فعال یا غيرفعال بودن محتوای آن شامل متن ،تصاویر و فعاليتها ،موجب بيشتر دانشآموزمحور
شدن کتابهای درسي در تأليفهای بعدی شوند و دانشآموزان را در یادگيری فعال و خودراهبرد
یاری دهند .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تحليل اهميت مولفه های فعال و غير فعال در محتوای
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تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم براساس روشهای ...
فصل اول مبحث (کيهان؛ زادگاه الفبای هستي) کتاب شيمي پایه ی دهم چاپ  1397به منظور
بهبود محتوای آنها در این زمينه انجام شده است.
روش پژوهش
این تحقيق از حيث هدف ،کاربردی است؛ از نظر دادهها کمّي و به لحاظ روش گردآوری دادهها
به شيوه توصيفي بود .جامعه آماری تحقيق شامل همه صفحههای فصل اول کتاب شيمي پایه دهم
(مبحث کيهان؛ زادگاه الفبای هستي) چاپ سال  95بود که  44صفحه را در قالب متن ،تصاویر و
پرسشها در بر ميگرفت .به دليل محدودیت حجم جامعه آماری  ،از روش نمونهگيری تمام شماری
(سرشماری) استفاده شد .لذا نمونه تحقيق بر جامعه آماری منطبق بود .در این پژوهش واحد تحليل
در ب خش تحليل متن ،جمله بود که یک واحد معنادار واقعي و کوچکترین جزء تحليل محسوب
مي شود .در بخش تحليل تصاویر ،واحد تحليل ،تصویر و در بخش فعاليتمحور بودن کتاب درسي،
واحد تحليل پرسشهای کتاب بود.
در این تحقيق برای انجام تحليل محتوا و تعيين مقوله های فعال و غيرفعال ابتدا از تکنيک ویليام
رومي استفاده شد .برای تجزیهوتحليل متن ،هر یک از جملهها بر اساس روش ویليام رومي در سه
سطح متن فعال ،غيرفعال و بياثر با توجه به ماهيت آنها و تطابق با مقولههای زیر طبقهبندیشده
است:
 .1متون غیرفعال که شامل چهار مقوله است :مقوله  )aبيان حقایق شامل بيان ساده مفروضات
و مشاهداتي که بهوسيله فرد دیگری غير از دانشآموز انجامشده است .مقوله  )bبيان نتایج یا
اصول کلي (تعميمها) :منظور از بيان نتایج یا اصول کلي عبارت است از نظرات ارائهشده توسط
نویسندگان کتاب درباره ارتباط بين مفروضات و موضوعات مختلف .مقوله  )cتعاریف :منظور
جمالت یا جملهای است که برای توصيف و تشریح یک واژه یا اصطالح خاص آورده ميشود و
به فکر کردن نياز ندارد .مقوله  )dسؤاالتي که در متن مطرحشده و پاسخ آنها بالفاصله بهوسيله
مؤلف دادهشده است.
 .2متون فعال شامل  4مقوله به این شرح است :مقوله  )eسؤاالتي که در متن دادهشده و
پاسخ به آنها مستلزم این است که دانشآموز اطالعات و مفروضات دادهشده را تجزیهوتحليل
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نماید .مقوله  )fاز دانشآموز خواستهشده که نتایجي را که خود او به دست آورده بيان نماید.
مقوله  )gاز دانشآموز خواستهشده که آزمایشي یا فعاليتي را انجام داده و نتایج حاصل از آن
را تحليل نماید و یا اینکه مسائل عنوانشده را حل کند )h .سؤاالتي که بهمنظور جلبتوجه و
برانگيختن حس کنجکاوی دانشآموز ارائهشده و جواب آنها بالفاصله بهوسيله نویسنده کتاب
در متن نيامده است.
 .3متون بیاثر :مقوله  )iاز دانشآموز خواستهشده است که تصاویر یا مراحل انجام یک آزمایش
را مورد مالحظه قرار دهد کلي یا به شکل نگاه کند .مقوله  )jپرسشهای مربوط به معاني بيان.
نکاتي که در بررسي واحدهای متن رعایت شده به شرح زیر است:
(جمله بهعنوان کوچکترین واحد متن بررسيشده و مالک معنيدار بودن آن است .عنوان سرفصلها،
بيشتر بدانيد ،آیا ميدانيد و پاورقي مورد بررسي قرار نگرفت) .مقولههای  a ,b ,c ,dدر زمره شيوههای
ارائه غيرفعال قرار ميگيرند ،زیرا مستلزم کمترین فعاليت از طرف یادگيرنده ميباشند .مقولههای e,
 f ,g ,hدر زمره شيوه فعال قرار ميگيرند ،زیرا دانشآموز را در تجربيات یادگيری سهيم ميکند و
دانشآموزان را به فعاليت و فکر کردن وادار ميکند .در روش ویليام رومي ضریب درگيری محتوا از
طریق تقسيم واحدهای فعال بر واحدهای غيرفعال محاسبه ميشود:
𝑒+𝑓+𝑔+ℎ
𝑑𝑎+𝑏+𝑐+

=  Iضریب درگيری دانشآموز با متن کتاب

تجزیه و تحليل محتوای غير نوشتاری فصل اول شيمي دهم با استفاده از روش ویليام رومي در
سه سطح فعال ،غيرفعال و بياثر با مقولههای زیر طبقهبندی ميشود :مقوله  )aاشکال و تصاویری
که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصي استفادهشده است و دانشآموز را به تفکر وادار نميکند.
مقوله  )bتصاویری که از دانشآموز ميخواهد تا با استفاده از موضوعات و مفروضات دادهشده فعاليت
یا آزمایشي را انجام دهد .مقوله  )cتصاویری که برای تشریح شيوه جمعآوری وسایل یک آزمایش
آمده است .مقوله  )dتصاویر و اشکالي که در هيچکدام از مقولههای فوق نگنجد .مقوله  aمعرف
تصاویری است که فقط به بيان حقایق خاص ميپردازند و دانشآموزان را بهسوی اندیشيدن و تفکر
رهنمون نميسازند؛ درحاليکه مقوله  bمشتمل بر تصاویری است که به نحوی فعال طراحيشده و
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نياز به فعاليت دانشآموز دارد .مقولههای  dو  cمقولههای خنثي بوده و در تعيين ضریب درگيری
نقش ندارند.
𝑏

𝑎 = ضریب درگيری دانشآموزان
هر یک از پرسشهای آخر فصل بهصورت یک واحد در نظر گرفتهشده و تحليل شده است .که بر
اساس روش ویليام رومي بهصورت زیر طبقهبندی ميشود :مقوله  )aسؤالي که جواب آن را مستقيم
در کتاب ميتوان یافت .مقوله  )bسؤالي که جواب آن مربوط به نقل تعاریف است .مقوله  )cسؤالي
که برای پاسخ آن به دانشآموز باید از آموختههای خود در درس جدید برای نتيجهگيری در مورد
مسائل جدید استفاده کند .مقوله  )dسؤالي که در آن از دانشآموز خواسته شده مسئله بخصوصي را
حل نماید .مقوله  )eسؤالي که در هيچیک از طبقهبندیها جای نميگيرد .نکاتي که در تحليل
پرسشها رعایت شده است :فقط تمرینها و پرسشهای پایان فصل اول مورد تحليل و بررسي
قرارگرفته است؛ هر پرسش بهصورت یک واحد جدا بررسيشده است.
مقولههای  aو  bمعرف سؤاالت فعال و مقولههای  cو dمعرف مقولههای غيرفعال هستند .مقوله
 eهم جزء مقوله خنثي ميباشد.
𝑑𝑐+

𝑏 = 𝑎+ضریب درگيری دانشآموزان با پرسشها
روش تحليل محتوا بر اساس معيارهای ویليام رومي به این صورت است که ميتوان در هر یک
از ابعاد محتوا یعني متن ،محتوای غير نوشتاری (تصویر ،نمودار ،جدول) و پرسشها ،محتوا را به سه
دسته تقسيم کرد:
 .1بخش اول شامل توضيحات اضافي و راهنمایيهایي هستند که در حقيقت جزء اهداف درس
نيستند ولي در جهت تسهيل ارائه سایر واحدهای محتوا ارائه شدهاند .این مقولهها همان
مقولههای خنثي هستند ماندد مقوله  eدر بخش سؤاالت ،مقولههای  iو  jدر قسمت متن،
مقولههای  cو  dدر قسمت محتوای غير نوشتاری.
 .2بخش دوم شامل قسمتي است که به ارائه محتوای فعال ميپردازد .این بخش دانشآموز را به
فعاليت و فکر کردن وادار ميکند مانند مقولههای  h ،g ،f ،eدر بخش متن و مقوله  bدر
بخش غير نوشتاری و مقولههای  cو  dدر بخش سؤاالت.
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 .3بخش سوم شامل مقولههایي است که بهصورت غيرفعال ارائهشده اند .در واقع اطالعاتي هستند
که بهطور مستقيم در اختيار دانشآموزان قرارگرفتهاند ،مانند مقولههای  c ،b ،aو  dدر قسمت
متن ،مقوله  aدر محتوای غير نوشتاری و مقولههای  aو bدر قسمت پرسشها.
ضریب درگيری بر اساس روش ویليام رومي ميتواند مقادیری بين صفر تا بينهایت باشد .شاخص
صفر نشان ميدهد که شيوه یا ارائه محتوا بهصورت کامالً غيرفعال است و دانشآموزان در امر آموزش
و یادگيری درگير نميشوند .شاخص بينهایت نشاندهندهی مطالبي است که دانشآموزان را به
تجزیهوتحليل واميدارد و هيچ نوع اطالعاتي را در اختيار دانشآموزان نميگذارد.به نظر ویليام رومي
ضریب درگيری بين  0/4تا  1/5ضریب درگيری مناسب را در برميگيرد .ضریب درگيری  0/4تا 0/8
مخصوص کتابهایي است که بهطور نيمه فعال و معمولي طراحي شدهاند .ضریب درگيری  0/8تا
 1/5مخصوص کتابهایي است که به نحوی فعال محتوا را ارائه ميدهند و به نحوی مطلوب و متعارف
طراحي شده است .باالتر و پایينتر از این محدوده ( 0/4تا  )1/5جزء کتابهای ضعيف به شمار
ميآیند .اگر ضریب درگيری کتاب یا فصلي از کتاب کمتر از  0/4باشد ،به این معناست که محتوای
کتاب به شيوه غيرفعال ارائهشده است .و دانشآموز را فقط به حفظ کردن مطالب وادار ميکند .فقط
حقایق و اطالعات را به دانشآموز ارائه ميدهد ،بدون اینکه او را به تجزیهوتحليل و تفکر وادار کند.
اگر ضریب درگيری کتاب یا فصلي از کتاب از  1/5بيشتر باشد ،به این معناست که فقط سؤال مطرح
ميکنند و از دانشآموز ميخواهند مطالب را تجزیهوتحليل کند؛ بدون اینکه به او اطالعات کافي و
حقایق زیربنایي بدهند .ویليام رومي ضریب درگيری باالتر و پایينتر از حد مطلوب ( 0/4تا  )1/5را
محتوای نامناسب در نظر ميگيرد.
سپس با استفاده از روش آنتروپي شانون درجه اهميت هر مقوله محاسبه شد .اگر مراحل فن
تحليل محتوا شامل سه مرحله آمادهسازی و سازماندهي پيام ،بررسي مواد پيام و پردازش دادهها
باشد ،روش آنتروپي دادهها در مرحله سوم (پردازش دادهها) قرار مي گيرد .روش بررسي و پردازش
دادهها در تحليل م حتوا براساس درصد فراواني هر مقوله بنا شده است .این روش دارای معضالت
ریاضي و تئوریک است که کاربرد آنها را محدود ميسازد و عمدتاً نوع اطالعات حاصل از آنها از
اعتبار الزم برخوردار نيست .در این پژوهش از یکي از روشهای اصلي مهندسي سيستمها در حوزه
تحليل محتوا استفاده شد که روش آنتروپي شانون نام دارد و رویکردی جدید در پردازش دادهها
است .هر چه اطمينان (آنتروپي) اطالعاتي بيشتر باشد ،ارزش آن اطالعات کمتر خواهد بود و بالعکس
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هر چه عدم اطمينان (ضد آنتروپي) بيشتر باشد ،اطالعات باارزشتر محسوب ميشود .به این صورت
که معيارها در نقش اطالعات مسئله ميباشند .هر چه معياری از آنتروپي کمتری برخوردار باشد ،از
وزن و اهميت و تأثير بيشتری در تصميم گيری برخوردار خواهد بود .لذا برای تعيين وزن و اهميت
هر یک از معيارها ،با محاسبه ميزان عدم اطمينان (ضد آنتروپي) هرکدام ،وزن آنها مشخص ميشود.
برای محاسبه ميزان عدم اطمينان (ضد آنتروپي) ،ابتدا مقدار آنتروپي محاسبه ميشود؛ سپس با کسر
مقدار آنتروپي محاسبه شده از عدد یک ،مقدار عدم اطمينان قابل محاسبه خواهد بود .به این روش
محاسبه وزنها ،روش آنتروپي گفته ميشود.
تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفي (فراواني و درصد) و آنتروپي شانون جهت بهنجار
کردن دادهها و محاسبه بار اطالعاتي و ضریب اهميت مقولههای فعال ،غيرفعال و خنثي در بخشهای
نوشتاری و غيرنوشتاری استفاده شد.
یافته های پژوهش
سؤال اول :آیا متن کتاب شيمي پایه دهم (فصل اول :کيهان زادگاه الفبای هستي) براساس
تکنيک ویليام رومي به شيوه فعالي نوشته شده است؟
جدول ( )1نشان ميدهد از مجموع  41صفحه فصل اول کتاب شيمي دهم که شامل  342واحد متن
ميباشد 80 ،واحد مقوله  112 ، aواحد مقوله  35 ،bواحد مقوله  2 ،cواحد مقوله  38 ،dواحد مقوله
 9 ،eواحد مقوله  16 ،fواحد مقوله  25 ،gواحد مقوله  21 ،hواحد مقوله  iو  4واحد مقوله  jوجود
دارد .در مجموع  229واحد مربوط به مقولههای غيرفعال 88 ،واحد مربوط به مقولههای فعال و 25
واحد مربوط به مقولههای خنثي ميباشد .چون ضریب درگيری محاسبهشده مساوی  0/38است ،با
عنایت به معيارهای تفسير ضریب درگيری در تکنيک ویليام رومي نتيجه گرفته ميشود که متن
فصل اول کتاب شيمي پایه دهم به روش غيرفعال طراحي شده است و چون دانشآموزان را به فعاليت
و تفکر وادار نميکند ،نياز به بازنگری و تجدید نظر دارد.
سؤال دوم :آیا تصاویرکتاب شيمي پایه دهم (فصل اول :کيهان زادگاه الفبای هستي) براساس تکنيک
ویليام رومي ،دانشآموزان را درگير ميکند؟
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جدول  -1فراوانی و درصد مقولههای فعال ،غیرفعال و خنثی در متن فصل اول کتاب شیمی پایه
دهم
غيرفعال

مقوله

فعال

بيان حقيقت

تعاریف

سؤاالتي که در متن پاسخ داده شده

سؤاالتي که مفروضات را تجزیهوتحليل نماید.

خود او به دست آورده بيان نماید.

از دانش آموز خواسته شده که نتایجي را که

0

4

2

3

4

4

3

5

4

8

3

9

0

9

16

25

21

4

2/59

4/61

7/20

6/05

1/15

25 - 32

7

41

7

33 - 41

5

22

5

0

80

112

35

2

38

23/05

32/56

10/66

0/86

10/95

جمع (فراواني)

17 - 24

12

22

درصد فراواني

)25%/36( 88

)67%/14( 229

= 0/38

88
229

=

𝑒+𝑓+𝑔+ℎ
𝑑𝑎+𝑏+𝑐+

=I

مالحظه تصاویر یا مراحل انجام یک آزمایش

9 - 16

20

7

7
10

سؤاالت برای جلب توجه دانش آموز بدون

0

6

0

2

9

3

1

و جمالتي که در مقوله های دیگر نگنجد

0

7

2

3

4

3

0

سؤاالت مربوط به معاني بيان

6

2

16

1

0

5

36

ضریب
درگيری با
متن

i

2

20

جمع کل
و درصد

انجام و تحليل نماید و یا مسئله حل کند.

بيان نتایج

f

h

j

0

پاسخگو
(صفحات
کتاب)
1-8

g

جواب
از دانش آموز خواسته شده که آزمایشي را

a

b

c

d

e

خنثي

25

تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم براساس روشهای ...
جدول -2توزیع فراوانی و درصد ،تحلیل محتوای غیر نوشتاری (تصویر ،جدول ،نمودار) مبحث
«کیهان زادگاه الفبای هستی» کتاب شیمی دهم چاپ ()1395
مالک
روش

مالکها و معيارها

نشانهها

روش
غيرفعال

اشکال و تصاویری که از آن فقط برای تشریح
موضوع خاصي استفادهشده است و دانشآموز را به
تفکر وادار نميکند.

a

روش
فعال

تصاویری که از دانشآموز ميخواهد تا با استفاده از
موضوعات و مفروضات داده شده فعاليت یا آزمایشي
را انجام دهد

 -1تصاویری که برای تشریح شيوه جمعآوری
بهصورت
وسایل یک آزمایش آمده است.
بياثر و
 -2تصاویر و اشکالي که در هيچکدام از مقولههای
خنثي
فوق نگنجد.
جمع

فراواني

39

درصد

%71

b

15

%27

C

0

0

d

1

%1

55

100%

ضریب درگيری با تصاویر ،جداول و نمودارها

با توجه به جدول ( ،)2فصل اول کتاب شيمي دهم با عنوان «کيهان زادگاه الفبای هستي» شامل 44
صفحه و  55واحد غيرنوشتاری تدوین شده است که  15واحد یعني  %27به روش فعال و  39واحد
یعني  %71به روش غيرفعال طراحي شده است .چون ضریب درگيری محاسبهشده مساوی 0/38
است ،با عنایت به معيارهای تفسير ضریب درگيری در الگوی ویليام رومي نتيجه گرفته ميشود که
محتوای غير نوشتاری فصل اول شيمي دهم به روش غيرفعال طراحي شده است و چون دانشآموزان
را به فعاليت و تفکر وادار نميکند نياز به بازنگری و تجدید نظر دارد.
سؤال سوم :آیا پرسشهای کتاب شيمي پایه دهم (فصل اول :کيهان زادگاه الفبای هستي) براساس
تکنيک ویليام رومي ،دانشآموزان را درگير ميکند ؟
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جدول  -3توزیع فراوانی ،تحلیل سؤاالت پایان مبحث مورد نظر از کتاب شیمی دهم
مالک

مالکها و معيارها

روش
روش غيرفعال

روش فعال

 -1سؤالي که جواب آن را مستقيم در کتاب
ميتوان یافت.
 -2سؤالي که جواب آن مربوط به نقل تعاریف
است.
 -1سؤالي که برای پاسخ آن به دانشآموز باید از
آموختههای خود در درس جدید برای نتيجهگيری
در مورد مسائل جدید استفاده کند.
 -2سؤالي که در آن از دانشآموز خواسته شده
مسئله بخصوصي را حل نماید.
جمع

نشانه

فراواني

درصد

a

2

18%

b

0

0

c

6

54%

d

3

27%

11

100

ضریب درگيری با پرسش ها

در جدول ( ،) 3فصل اول کتاب شيمي دهم با عنوان «کيهان زادگاه الفبای هستي» شامل 44
صفحه و  11واحد سؤاالت تدوین شده است که  9واحد یعني  %81به روش فعال و  2واحد یعني
 18%به روش غيرفعال طراحي شده است .چون ضریب درگيری محاسبهشده مساوی  4/5است ،با
عنایت به معيارهای ت فسير ضریب درگيری در الگوی ویليام رومي و با توجه به مقادیر فوق نتيجه
گرفته ميشود که در این فصل از دانشآموز ميخواهند مطالب را تجزیهوتحليل کند بدون اینکه به
او اطالعات کافي و حقایق زیربنایي بدهند.
سؤال چهارم :اهميت مقولههای فعال و غيرفعال در هر یک از بخشهای نوشتاری و غيرنوشتاری
کتاب شيمي پایه دهم (فصل اول :کيهان زادگاه الفبای هستي) با استفاده از آنتروپي شانون چگونه
است؟
دادههای جدول ( )1با استفاده از روش تجزیهوتحليل آنتروپي شانون به دادههای بهنجار شده
( )Pijتبدیل شد.

تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم براساس روشهای ...
جدول -4دادههای بهنجار شده در بخش نوشتاری
مقوله

غيرفعال

پاسخگو
(صفحات
کتاب)

فعال

e

خنثي

f

a

b

c

d

1-8

0/45

0/178

0/171

1

0/111 0/421

9 - 16

0/25

0/062

0/2

0

0/187 0/222 0/184

17 - 24

0/15

0/196

0/285

0

0/157

0/125

0/25 0/142 0/36

0/087 25 - 32

0/366

0/2

0

0/187 0/222 0/105

0/75

0/062 33 - 41

0/196

0/142

0

0

0/444 0/131

g

h

0

0/2

0/5

i

j

0 0/095

0 0/142 0/16
0/16

0/19

0 0/428 0/12

در ادامه با استفاده از دادههای بهنجارشده و با روش تجزیهوتحليل آنتروپي شانون ،ميزان بار
اطالعاتي ( )Ejو ضریب اهميت ( )Wjبرای هریک از شاخصهای تکنيک ویليام رومي محاسبه شد.
جدول  -5مقادیر بار اطالعاتی مقولههای مورد نظر در بخش نوشتاری
EJ

a
0/858

b
0/927

c
0/986

d
0

e
0/916

f
0/795

g
0/769

h
0/955

i
0/909

J
0/246

بيشترین مقدار  Ejمتعلق به مقوله  cميباشد.
جدول  -6ضریب اهمیت مقولهها در بخش نوشتاری
j
i
h
g
f
e
d
c
b
a
Wj
0/033 0/123 0/129 0/104 0/108 0/124 0 0/133 0/125 0/116

جدول ( )4نشان ميدهد در مبحث (کيهان زادگاه الفبای هستي) شيمي دهم چاپ ()1395
بيشترین ضریب اهميت متعلق به مقوله ( cتعاریف) ( )0/133و کمترین ضریب اهميت متعلق به
مقوله ( jسؤاالت مربوط به معاني بيان) ( )0/033بوده است .در تحليل محتوای مبحث (کيهان زادگاه
الفبای هستي) شيمي دهم چاپ ( )1395از مجموع  41صفحه و 342واحد متن 35 ،واحد به مقوله
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 cاشاره داشته است که بيشترین ميزان توجه را دارا ميباشد .از بين  4مقوله غيرفعال ،مقوله c
(تعاریف) بيشترین ضریب اهميت را دارا ميباشد .از بين  4مقوله فعال  ،مقوله ( hسؤاالتي برای
جلبتوجه دانش آموزان بدون جواب) بيشترین درجه اهميت را دارا است .از بين  2مقوله خنثي ،
مقوله ( iمالحظه تصاویر یا مراحل انجام یک آزمایش و جمالتي که در مقولههای دیگر نگنجد)
بيشترین ضریب اهميت را دارا ميباشد.
جدول  -7میانگین درجه اهمیت و ضریب اهمیت مقولههای فعال و غیرفعال در بخش نوشتاری
مقولهها
ميانگين درجه اهميت

 jميانگين کل
i
h g
f
e d c
b
a
0/736
0/577
0/858
0/692
0/093

ميانگين ضریب اهميت

0/078

0/116

0/099

با توجه به جدول ( )7ميانگين ضریب اهميت برای مقولههای غيرفعال ( 0/093 ) a,b,c,dبرای
مقولههای فعال ( 0/116 )e,f,g,hو برای مقولههای خنثي ( 0/099 ) j,iميباشد .بنابراین ،با استفاده
از روش تجزیه و تحليل آنتروپي شانون ،ميانگين ضریب اهميت ( )Wjشاخصهای فعال ،بيشتر از
شاخصهای غيرفعال و خنثي ميباشد.
جدول  -8دادههای به هنجار شده در بخش غیرنوشتاری
مقوله
صفحات کتاب

a

b

c

d

1-8

0/20

0/12

0

0

9 - 16

0/23

0/18

0

0

17 - 24

0/30

0/06

0

0

25 - 32

0/15

0/31

0

0

33 - 41

0/10

0/31

0

0

جدول -9مقادیر بار اطالعاتی مقولهها در در بخش غیرنوشتاری
Ej

a

b

c

d

0/95

0/89

0

0

تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم براساس روشهای ...
 = )0/89 + 0/ 95 ( / 4 = 0/46ميانگين بار اطالعاتي مقولههای مورد نظر
بيشترین مقدار  Ejمربوط به مقوله  aميباشد.
جدول  -10ضریب اهمیت مقولهها در بخش غیرنوشتاری
a
0/52

Wj

b
0/48

c
0

d
0

ميانگين ضریب اهميت مقولهها= 0/25= )0/52+ 0/48 ( / 4
در تحليل محتوای غير نوشتاری مبحث (کيهان زادگاه الفبای هستي ) شيمي دهم چاپ ()1395
از مجموع  41صفحه و  55واحد غيرنوشتاری 39 ،واحد مربوط به مقوله  aاشاره داشته که بيشترین
ميزان توجه را شامل ميشود.

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقيق نشان ميدهد که در فصل اول کتاب شيمي پایه دهم (مبحث کيهان؛ زادگاه الفبای
هستي) ،ضریب درگيری با متن و تصاویر کتاب  0/38و ضریب درگيری با پرسشها  4/5است که
خارج از محدوده فعال ویليام رومي قرار دارند .بدین معني که ضریب درگيری با متن و تصاویر فصل
اول کتاب شيمي دهم کمتر از  0/4و ضریب درگيری آن با پرسشها بيشتر از  1/5است .بنابراین،
متن و تصاویر فصل اول این کتاب درسي به شيوه غيرفعالي تدوین شدهاند؛ بهطوری که دانشآموزان
را صرفاً به حفظ مطالب درسي وادار ميکند و کنجکاوی و پرسشگری را در آنها بر نميانگيزد .از
طرف دیگر ،پرسشها و فعاليتهای ارائه شده در فصل اول کتاب شيمي دهم بيش از اندازه فعال
هستند و موجب خستگي و بيحوصلگي دانشآموزان ميشوند .نتيجه بهدست آمده با نتایج حاصل از
پژوهشهای شيردژم و تهمتن ( ،)1396ميرزائي و مهناني ( ،)1392کوهيفایق و شاهمحمدیاردبيلي
( ،)1392قرباني و همکاران ( ،)1396مالمحمدنوهسي ( ،)1397شاهي ( ،)1389ماشينچي و
همکاران ( )2019همخواني دارد .نتایج بهدست آمده در این تحقيق در خصوص فعال نبودن متن
فصل اول کتاب شيمي پایه دهم با نتيجه مطالعه ذبایحي و همکاران ( )1397مطابقت دارد ولي به
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لحاظ غيرفعال بودن تصاویر و پرسشهای این فصل با نتایج تحقيق آنها همسو نيست .همچنين،
نتایج حاصل در این تحقيق با نتایج پژوهشهای عقيل عبدالعزیز العبدالکریم و عبداهلل بن محمد
العبدالکریم ( )2016و مرگو ( )2012همخواني ندارد.
در تبيين این نتایج ميتوان گفت درگير شدن دانشآموزان در یادگيری از طریق متن و تصاویر
فصل اول کتاب شيمي پایه دهم حاصل نميشود .در این کتاب حقایق و توضيحات زیادی ارائه شده
است که منجر به یادگيری غيرفعال ميشوند .با این وجود ،کتاب درسي شيمي پایه دهم در فصل
اول تا حدودی معيار ارتقاء یادگيری دانشآموزمحور را با داشتن متنهایي که فعاليتها ،حل مسأله
و سؤالهایي را مطرح ميکنند که ميتوانند توجه و عالقه دانشآموزان را به یادگيری جذب کنند،
برآورده ميسازد .پایين بودن ضریب درگيری با تصاویر ،جدولها و نمودارهای این کتاب درسي نيز
حاکي از آن اس ت که فصل اول کتاب شيمي پایه دهم به لحاظ ارائه نمودارها و تصاویر برای اهداف
مربوط به تحليل دادهها و تصاویر خوب و متعادل نيست .این مسأله مهمي است ،زیرا نمودارها و
تصاویر یکي از شيوههای انتقال اطالعات به دانشآموزان به روشي ساده و آسانتر محسوب ميشوند.
تعادل در نمودارها و تصاویر به دانشآموزان در به دست آوردن اطالعات و ارتقاء مهارتهای علمي
کمک ميکند .با نمودارها و تصاویر خوب ،دانشآموزان ميتوانند اطالعات جدید را بهتر درک کنند
(دليم و مهدیوسف.)1042 :2013 ،
جنبه مهم دیگر در ارزشيابي کتاب درسي ،تمرینها و پرسشهای پایان فصلها است .تحليلي که
در این تحقيق بر پرسشها و فعاليتهای فصل اول کتاب شيمي پایه دهم انجام شد ،نشان داد که
ضریب درگيری با پرسشها باالتر از محدوده ایدهآل و قابل قبول در فرمول ویليام رومي است .چنين
ضریبي نمایانگر آن است که این کتاب درسي بيشتر متشکل از پرسشهای کاربردی و حل مسأله در
مقایسه با پرسشهایي است که پاسخ آنها بالفاصله در متن داده شده یا پرسشهایي که صرفاً به
دنبال ارائه تعریف هستند .بهطور کلي ،پرسشهای انتهای فصل قادر هستند دانشآموزان را در
یادگيری درگير کنند ولي ميزان این درگيری بسيار باال است که موجب خستگي ،بيحوصلگي و
دلزدگي دانشآموزان ميشود .بدیهي است که متن ،تصاویر ،پرسشها و فعاليتهای کتابهای درسي
باید به گونهای تدوین شوند که صرفاً بر تکرار ایدههای قبلي و مشابه و حفظ مطالب متمرکز نباشند،
بلکه مهارتهای فکری دانشآموزان را پرورش دهند و درگير کردن فعاالنه دانشآموزان در فرایند
یادگيری را مدیریت کنند .بخشهای مختلف کتاب درسي باید فعاليتهای مورد عالقه دانشآموزان

تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم براساس روشهای ...
را در برگيرد .برای مثال ،در نظر گرفتن بخشي مانند «این کار را انجام دهيد »1فعاليتهایي را در
قالب بحث گروهي ،کنفرانس ،جمعآوری دادهها و اطالعات و ایفای نقش فراهم ميآورد .همچنين،
بخشهایي نظير «لينک وبسایت« »2شبيهسازی رایانهای »3ميتوانند دانشآموزان را با
وبسایتهای جالبي جهت کشف بيشتر درباره موضوعها آشنا سازند .همه این فعاليتها ميتوانند به
تقویت درک دانشآموزان از مفاهيمي که یاد گرفتهاند ،کمک کنند (نور رحيماه .)2002 ،4بنابراین،
الزم است برخي تغييرات در فصل اول کتاب شيمي پایه دهم انجام شود تا متن ،تصاویر و پرسشها
و فعاليتهای این کتاب درسي به سطح ایدهآل و متعادل برسد و دانشآموزان را در همه مواردی که
مورد ارزشيابي قرار گرفتند ،فعاالنه درگير کنند.
یافته های حاصل از آنتروپي شانون در بخش نوشتاری فصل اول کتاب درسي شيمي پایه دهم
نشان داد که از مجموع  41صفحه فصل اول کتاب شيمي دهم که شامل  342واحد متن ميباشد،
 229واحد یعني ( )% 66/9مربوط به مقولههای غيرفعال با چهار شاخص ( d،c،b،aبيان حقيقت،
بيان نتایج ،تعاریف و سؤاالتي که در متن پاسخ داده شده است) 88 ،واحد یعني ( )% 25/7مربوط به
مقولههای فعال با چهار شاخص ( h,g,f,eسؤاالتي که مفروضات را تجزیهوتحليل نماید ،از دانشآموز
خواسته شده که نتایجي را که خود او به دست آورده بيان نماید ،از دانشآموز خواسته شده که
آزمایشي را انجام و تحليل نماید یا مسئله حل کند و سؤاالت برای جلب توجه دانشآموز بدون جواب)
و  25واحد یعني ( )% 7/4مربوط به مقولههای خنثي با دو شاخص ( j,iمالحظه تصاویر یا مراحل
انجام یک آزمایش یا جمالتي که در مقولههای دیگر نگنجد و سؤاالت مربوط به معاني بيان) است.
بنابراین ،مقولههای غيرفعال بيشترین و مقولههای خنثي کمترین واحد ضبط شده را به خود اختصاص
دادهاند .از طرفي با توجه به کل شاخصها ،بيشترین واحد ضبطشده یعني  112واحد مربوط به
شاخص ( bبيان نتایج) ازجمله مقولههای غيرفعال است و کمترین واحد ضبط شده یعني  2مربوط
به شاخص ( dسؤاالتي که در متن پاسخدادهشده است) ازجمله مقولههای غيرفعال است .ميانگين
مقدار بار اطالعاتي ( )Ejو ضریب اهميت ( )Wjدر ميان  10شاخص (مقولههای تکنيک ویليام رومي)
به ترتيب  0/736و  0/099است .در مبحث فوق ،بيشترین مقدار ضریب اهميت مربوط به شاخص c
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از مقولههای غيرفعال با ضریب اهميت  0/133است .از ميان چهار شاخص در مقولههای غيرفعال،
سه شاخص ( c,b,aبيان حقيقت ،بيان نتایج و تعاریف) به ترتيب با ضریب اهميت ،0/125 ،0/116
 0/133از مقدار ميانگين محاسبه شده باالتر و شاخص ( dسؤاالتي که در متن پاسخدادهشده) با
ضریب اهميت صفر از مقدار ميانگين پایينتر است .از طرف دیگر در مقولههای فعال ،ضریب اهميت
 h,e,f,gاز مقدار ميانگين بيشتر است .در آخر از مقولههای خنثي ،ضریب اهميت شاخص ( iمالحظه
تصاویر یا مراحل انجام یک آزمایش و جمالتي که در مقولههای دیگر نگنجد) با ضریب اهميت
( )0/123از مقدار ميانگين بيشتر است ولي شاخص  jدارای کمترین ضریب اهميت یعني 0/033
است .بنابراین ،در تحليل مبحث (کيهان زادگاه الفبای هستي) از کتاب شيمي دهم چاپ ()1395
مقولههای فعال با چهار شاخص باالترین ضریب اهميت را با ميانگين  0/116و مقولههای خنثي با دو
شاخص کمترین ميانگين ضریب اهميت یعني  0/078را به خود اختصاص ميدهند.
یافته های حاصل از آنتروپي شانون در بخش غيرنوشتاری فصل اول کتاب درسي شيمي پایه
دهم نشان داد که از مجموع  55واحد ضبطشده 39 ،واحد یعني ( )0/71مربوط به شاخص غيرفعال
( aتصویر برای شرح یک موضوع خاص) و  15واحد یعني ( )0/27مربوط به شاخص فعال ( bتصویری
که دانشآموز با استفاده از آن آزمایشي را انجام دهد) و  1واحد یعني ( )% 0/2مربوط به شاخصهای
خنثي  d,cاست .شاخص ( cتصویری که برای تشریح شيوه جمعآوری وسایل یک آزمایش بکار
ميرود) صفر واحد و شاخص ( dتصویری که در مقولههای دیگر نميگنجد) یک واحد را به خود
اختصاص داده است .بنابراین ،مقولههای غيرفعال دارای بيشترین و مقولههای خنثي دارای کمترین
واحد ضبطشده هستند .با توجه به محاسبات فصل چهارم ميانگين مقدار بار اطالعاتي ( )Ejو ضریب
اهميت ( )Wjدر ميان چهار شاخص (مقوله تکنيک ویليام رومي) به ترتيب  0/46و  0/25ميباشد
که بيشترین ضریب اهميت مربوط به شاخص غيرفعال  aاست که از مقدار ميانگين محاسبهشده
باالتر است.
نکته قابلتوجه در روش شانون اهميت توزیع هماهنگ فراواني هر یک از شاخصها در مبحث
موردنظر ميباشد .همانطور که از مقایسه فراواني هر یک از شاخصهای متن با ضریب اهميت آنها
در جداول فصل قبل مشاهده ميشود ،شاخصهای  g,e,b,aکه از نظر فراواني به ترتيب در رتبه
 7،3،1،2از ده شاخص قرار دارند ،از نظر ضریب اهميت به ترتيب به رتبه ششم ،سوم ،چهارم و هشتم
تنزل ميکنند .شاخصهای  i,h,f,cکه از نظر فراواني در رتبه چهارم ،هشتم ،پنجم ،ششم قرار دارند،
از نظر ضریب اهميت به ترتيب به رتبههای اول ،هفتم ،دوم و پنجم ارتقا ميیابند.

تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم براساس روشهای ...
به طورکلي نتایج نشان داد که در تکنيک ویليام رومي متن به شيوه غيرفعال ارائه شده است ولي
در روش شانون در بخش نوشتاری کتاب مقولههای فعال بيشترین ضریب اهميت را دارند .باید در
نظر گرفت در روش شانون عالوه بر اهميت بکار بردن روشهای فعال در یادگيری ،توزیع مناسب آن
در محتوای تعيين شده ،نيز حائز اهميت است .بنابراین ،در تعيين فعال یا غيرفعال بودن محتوا ،هر
دو فاکتور در نظر گرفته ميشود .به بيان دیگر ،تمرکز روشهای فعال در یک یا چند قسمت مشخص
از محتوا نميتواند نشاندهنده فعال بودن باشد .در قسمت محتوای غيرنوشتاری ،در تکنيک ویليام
رومي ارائه به شيوه غيرفعال و در روش شانون مقوله غيرفعال باالترین ضریب اهميت را دارد .نتيجه
به دست آمده تا حدودی با نتایج حاصل از پژوهشهای طباطبایيبافقي و همکاران ( )1396و سهرابي
و همکاران ( )1397مطابقت دارد .در تبيين این یافته ميتوان گفت که مؤلفان کتاب درسي شيمي
پایه دهم در انتخاب و تدوین محتوای نوشتاری به مقولههای فعال (بيان نتایج فعاليتهای انجام شده
توسط دانشآموز ،انجام آزمایش و فعاليت یا حل مسایل ،سؤالهایي برای جلب توجه ،سؤالهای
تحليلي) بيش از مقولههای غيرفعال و خنثي توجه داشتهاند؛ در حالي که در انتخاب و تدوین محتوای
غير نوشتاری این فصل از کتاب ،بيشتر به مقوله غيرفعال پرداختهاند .باید توجه داشت که از
متخصصان برنامهریزی درسي و مؤلفان کتابهای درسي شيمي انتظار ميرود که در محتوای نوشتاری
و غيرنوشتاری ،بهصورت متعادل به مقولههای فعال و غيرفعال اهميت دهند تا از به وجود آمدن
یادگيری غيرفعال یا فعاليت بيش از توانایي شناختي دانشآموزان که موجب دلزدگي آنان ميشود،
اجتناب گردد.
در مجموع ،کتاب درسي نقش مهمي در یاددهي و یادگيری دارد .کتاب درسي بخشي از نظام
آموزشي و وسيلهای برای اجرای مناسب برنامههای درسي مدرسه است (محمود .)2010 ،1کتاب
درسي مزایای بسياری برای معلمان و دانشآموزان دارد .از جمله مزایای کتاب درسي برای معلمان
آن است که به آنها کمک ميکند تا پيشرفتي خوب سازماندهي شده ،استوار و منطقي در کالس
درس داشته باشند ،زمان آماده شدن معلمان را به حداقل ميرساند و راهنمایي برای معلمان تازهکار
ميباشد .کتاب درسي برای یادگيرندگان نيز مهم است ،زیرا به عنوان پایه و اساسي برای محتوای
دروس و تکميل آموزش معلم محسوب ميشود (ریاضي .)2003 ،2با توجه به نقش اصلي کتابهای
درسي در فرایند یاددهي و یادگيری ،ارزشيابي کتابهای درسي برای معلمان از این نظر که کتابهای
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درسي به لحاظ کيفيت بسيار خوب باشند ،مهم است .لذا ارزشيابي فصل اول کتاب شيمي پایه دهم
با استفاده از روش کمّي براساس تکنيک ویليام رومي انجام شد و نتيجه نشان داد که هر سه بعد
محتوا (متن ،تصاویر و پرسشها) به بازنگری نياز دارند .تجدید نظر در محتوای کتاب درسي از این
نظر مهم است که کتابهای درسي برای کمک به معلمان و دانشآموزان در یاددهي و یادگيری از
کيفيت خوبي برخوردار باشند .کتابهای درسي با کيفيت باال ،نه تنها منبع اصلي دانش محسوب
ميشوند ،بلکه به توسعه شخصيت ،مهارتهای فردی ،برانگيختن عالقه به یادگيری و حمایت از
فعاليتهای بين فردی دانشآموزان کمک ميکنند (نوگووا و هوتووا .)2005 ،1بنابراین ،توصيههایي
در مورد چگونگي بهبود کيفيت محتوای فصل اول کتاب شيمي پایه دهم ارائه شده است .براساس
نتيجه به دست آمده ،ضریب درگيری دانشآموزان با متن  0/38و کمتر از محدوده قابل قبول در
فرمول ویليام رومي است .بدین معني که متن فصل اول کتاب ،چالش برانگيز نيست و دانشآموزان
را بيشتر به حفظ کردن و تعاریف هدایت ميکند و یادگيری دانشآموزمحور نيست و بيشتر تمرکز
بر ارائه حقایق ،تعاریف ،توضيحات و نتيجهگيریها است .متن کتاب فاقد فعاليتهای چالشبرانگيز
است ،زیرا مسایلي که در این فصل ارائه شدهاند ،آسان هستند و دانشآموزان ميتوانند پاسخها را
بالفاصله در متن پيدا کنند .گرچه وجود چنين معيارهایي در کتاب درسي مهم است ،اما باید بين
متنهایي که نياز به درگيری دانشآموز با متن است و متنهایي که به درگيری دانشآموز با آنها نياز
ندارد ،تعادل وجود داشته باشد .این امر توسط رومي ( )1968نيز که ادعا ميکند متن خوب متني
است که بين این دو جنبه آن تعادل وجود دارد ،تأیيد شده است .به عبارت دیگر ،متنها باید به
لحاظ حقایق ،تعاریف ،نتيجهگيریها ،توضيحات و اظهارات تعادل داشته باشند تا بتوانند مهارتهای
فکری را در دانشآموزان در طول فعاليتهای خواندن تقویت کنند .رومي ( )1968همچنين اظهار
داشته است که متن خوب باید سؤالهایي برای جلب عالقه و توجه دانشآموزان داشته باشد و آنها
را قادر به کشف دانش جدید کند .با توجه به شاخص به دست آمده برای تصاویر ،بهبود تصاویر و
نمودارها به منظور ارائه آنها برای اهداف مرتبط با فعاليتها و تحليل دادهها ضروری است .تصاویر و
نمودارهایي که فقط هدف توضيحي دارند ،دانشآموزان را از توسعه مهارتهای فکری و یادگيری
اکتشافي باز ميدارند .ضریب به دست آمده برای پرسشها و فعاليتهای پایان فصل اول کتاب شيمي
پایه دهم حاکي از آن است که فقط پرسشها یا فعاليتها را در بر ميگيرد و اطالعات کافي را برای
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تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم براساس روشهای ...
اینکه دانشآموزان با آنها کار کنند ،فراهم نميکند .بنابراین ،بهبود پرسشها و فعاليتهای پایان
فصل باید به گونهای باشد که توزیع متعادل بين سؤالهای چالشبرانگيز و سؤالهای توضيحي تضمين
شود تا دانشآموزان بتوانند بهطور فعال در مهارتهای تفکر و توسعه ایدههای جدید درگير شوند .لذا
پيشنهاد ميشود که همه پرسشها تمام شش سطح طبقهبندی بلوم 1را که شامل دانش ،فهميدن،
به کار بستن ،تجزیه و تحليل ،ترکيب و ارزشيابي است ،پوشش دهند .دليل این امر آن است که همه
مهارتهای شناختي دانشآموزان مورد ارزیابي قرار گيرد و پرسشها با توجه به سطح دشواریشان
متعادل شوند .از آنجایي که فعاليتها از طریق تشویق دانشآموزان به تحقيق کردن ،آنها را به فکر
کردن وا ميدارند؛ لذا فعاليتها باید به شيوهای جذاب ارائه شوند و با تجارب دانشآموزان مرتبط
باشند .چنين فعاليتهایي ميتوانند اشتياق دانشآموزان را بهتر تقویت کنند (درکمير ،مارچالک و
مکفارلين .)1994 ،2عالوه بر این ،فعاليتهای چالشبرانگيز به این دليل مفيد هستند که ميتوانند
به یادگيری محتوا ،مهارتها و فرایندهای علمي کمک کنند (لمر ،ادواردز و راپول .)2008 ،3همچنين،
پيشنهاد ميشود در انتخاب محتوا (متن ،تصاویر ،پرسشها و فعاليتهای) کتاب درسي شيمي پایه
دهم از دیدگاه ،نظران و تجارب دبيران شيمي که مجری اصلي این برنامه درسي در کالس درس
هستند و به طور تجربي و از نزدیک با نقاط قوت و ضعف این کتاب درسي سر و کار داشتهاند ،استفاده
شود.
از جمله محدودیتهای پژوهشهای تحليل محتوا ،دخالت داشتن دیدگاه مجری تحليل محتوا
در تخصيص واحدهای تحليل است .لذا به سایر پژوهشگران پيشنهاد ميشود کتاب درسي شيمي
پایه دهم را از منظر فعال و غيرفعال بودن براساس تکنيک ویليام رومي و نيز تعيين ميزان اهميت
مقولههای فعال و غيرفعال براساس روش آنتروپي شانون مورد تحليل محتوا قرار دهند و نتایج را با
نتيجه به دست آمده در این پژوهش مقایسه کنند.
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Abstract
The purpose of the present study was to content analysis of tenth grade
chemistry textbook based on William Romey and Shanon Entropy techniques.
This research is an applied research and in terms of implementation is descriptive
and content analysis. The first chapter of the tenth grade chemistry book
published in 2016 in terms of text, image and practice dimensions based on
William Romey and Shannon entropy techniques has been studied. The findings
showed that involvement with text and images was 0.38 and activities was 4.5.
In other words, the text and images are inactive, while the activities at the end are
more active. Using the Shannon entropy, it was found that the attention to (c) in
the text was higher than the other categories; The coefficient of significance of
category (a) in non-written content is higher than that of other categories; the
active categories with the four indices have the highest coefficient of significance
(0.116) over the inactive and neutral categories; the highest coefficient of
significance is related to the inactive index a (0.52).

Keywords: content analysis, chemistry textbook, tenth grade, William Romey
technique, Shanon Entropy.
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