
 69-53 صفحات، دوم، شماره مسوپژوهش در آموزش شيمي، سال 

  پژوهش در آموزش شيمي 

  

http://chemedu.cfu.ac.ir 

فصل الکتروشیمی کتاب شیمی پیش ای تصاویر مقایسه یتحلیل محتوا

 کتاب شیمی پایه دوازدهم  دومدانشگاهی با فصل 
 

 

 * یلهراسب حمدم

 ، ایرانهران، دانشگاه فرهنگيان، تشيميدانشجوی کارشناسي آموزش 

 

 چکیده
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 مه مقدّ

 پنج شامل را آموزشي نظام هر اساسي ارکان آموزشي، هاینظام مدیریت و ریزیبرنامه متخصصان

 مدیریت و ریزیبرنامه نهایتاً و ابزارها و فراگير، تجهيزات معلم، آموزشي، محتوای کليدی عنصر

ساز، سرمایه واهمّيّت  با نظام این بنای زیر که دریافت توانمي اساس این بر. شمارندمي بر آموزشي

 معنابي آموزش اساساً یادگيری، و انتقال برای مطلبي وجود و آن بدون که چرا است، آموزشي محتوای

 یک پرورش و آموزش کشورها اغلب در اینکه به توجه (. با1384کرماني؛ نصب است)موسوی مفهوم و

 نقش و بوده جوانان ویژه به آینده هاینسل به علم و فرهنگ انتقال برای اساسي و رسمي رکن

 و درسي محتوای انتخاب در کارشناسانه توجه بنابراین دارد، جامعه ثبات و بقا در ایکنندهتعيين

 در آنها رشد چنين هم و اندیشه و یادگيری فرایند بودن سالم و درستي به تواندمي آنها هایپيام

 های(. کتاب39تا ص  30، ص 1399کالکي،  خليلي کمک کند) عسکری رباطي و آموزاندانش

 آموزشي هایفعاليت بيشتر زیرا کنند؛ایفا مي درسي هایبرنامه در را هانقش ترینمهم از یکي درسي

 آموزاندانش های آموزشيتجربه و هافعاليت بيشترین و گيردمي صورت درسي هایکتاب چارچوب در

های کتاب (.54تا ص 29، ص 1382شود)عریضي و عابدی،مي سازماندهي آن محور حول معلم و

تواند اثر های درسي ميکيفيت کتاب.نظام های آموزشي دارنددرسي اثر مثبتي بر روی کارکرد 

آورند، در یادگيری های درسي به دست ميبسيارعميقي، بنا به تناسبي که با اهداف و محتوای برنامه

های حرکت در مسير (. یکي از مهمترین روش1388وکسب دانش داشته باشند)فتحي و اجارگاه،

 شودمي آشکارتر محتوا ضعف نقاط محتوا، تحليل محتوا است. باافزایش کيفيت کتاب درسي، تحليل 

 که محتواست تحليل طریق از. شودمي احساس بيشتر استاندارد برنامه یک ایجاد با پيروی ضرورت و

 شناسایي درسي هایکتاب محتوای در را هاضعف و برد پي درسي کتاب یک هایویژگي به توانمي

از آنجایي که در سيستم  (.179ص تا 167 ص ،1392کرمي، و اسدبيگي و کرمي)کرد معرفي و

یادگيری بازی  –آموزشي کشور، کتاب درسي نقش بسيار کليدی و مهمي را در فرآیند یاددهي 

های تحصيلي مطرح است، تغيير، تحول و یا کند و به عنوان منبع اصلي محتوای آموزشي پایهمي

های ترین بخشآموزشي کشور دارد. یکي از مهمحذف آن نقشي بسيار جدی در کيفيت سيستم 

کتاب درسي که از ظرفيت باالیي برای افزایش اشتياق، رفع ابهام و تعميق یادگيری برخوردار است، 

 بيانگر شرح، تصاویر بدون تصاویر است. در این مقاله بر آنيم تا با تقسيم تصاویر به سه بخش تصاویر

 آموزشي، ضمن بررسي دقيق فصل محتوای درک گرتسهيل اویرموضوع و تص با کاربردی مرتبط مثال



 

 

 ... یمیکتاب ش یمیفصل الکتروش ریتصاو ایسهیمقا یمحتوا لیتحل

 شيمي کتاب( دوازدهم کتاب 2 فصل) الکتروشيمي دانشگاهي و فصل پيش شيمي کتاب الکتروشيمي

ها بپردازیم تا بتوانيم تاثيرات مثبت و یا منفي احتمالي ناشي ای آندوازدهم، به تحليل مقایسه پایه

     ر درک نمایيم. از تغييرات کتاب درسي را بهت
 

 پژوهش پیشینه

 دورۀ هایپایه هایکتاب محتوای تحليل»یار و زوار در پژوهشي با عنوان  صاحب 1398در سال  

 نتيجه گرفتند که در« شانون آنتروپي مدل: سالمت آموزش نظام هایمفروضه بر اساس ابتدایي اول

 از پيشگيری جسم، تغذیه، سالمت روان، سالمت جمله ها ازدرسي به برخي از مؤلفه کتب محتوای

است؛ درحالي که آموزش   نشده  توجهي  اصالً یا محيط زیست کمتر و سالمت و پرخطر رفتارهای

طباطبایي بافقي و محجوب  1396است. در سال  جامعه بقای ضامن و پيشرفت ترین عاملمهم سالمت

 فصول محتوای تحليل در شانون آنتروپي تحليل و تجزیه کاربرد روش»ای با عنوان و سميعي در مقاله

 شاخص چهار با غيرفعال، هایمقوله متن تحليل در نتيجه گرفتند که« هشتم علوم شيمي کتاب

 و دارند رااهمّيّت  ضریب ميانگين کمترین شاخص دو با خنثي، هایمقوله واهمّيّت  ضریب باالترین

 واهمّيّت  ضریب ميانگين بيشترین دارای یکسان، طور به غيرفعال و فعال مقولة تصاویر تحليل در

در سال  .دهندمي اختصاص خود به رااهمّيّت  ضریب ميانگين کمترین شاخص دو با خنثي هایمقوله

 محتوای تحليل»تبار فيروزجایي، در پژوهشي با عنوان  و بلترک عمران و عابدیني صالحي 1397

-نتيجه گرفتند که کتاب« نو انرژی هایمؤلفه به توجه ميزان اساس بر ابتدایي دوره درسي هایکتاب

 .اندپرداخته نو انرژی های موضوع به ها بيشترکتاب سایر به اجتماعي، نسبت مطالعات و علوم های

-مؤلفه به کتاب این دادند که نشان فناوری و کار کتاب محتوای تحليل از حاصل هایهمچنين یافته

 محتوای تحليل»شاهي در پژوهش خود با عنوان  1389در سال  .استنداشته  توجهي نو انرژی های

، «فرآیندی درسي ریزیبرنامه اساس بر 88-89تحصيلي سال (2 و1) دانشگاهي پيش شيمي کتاب

 تواناتر علمي روش مراحل پيمودن در را فراگيران یادگيری، هایمهارت پرورش ضمن تاکيد بر این که

 بررسي مورد آن محتوای بودنغيرفعال یا بودنفعال منظر از دانشگاهي را پيش شيمي سازد، کتابمي

 نشان که است 048/0کتاب متن کل با درگيری قرار داد. او در پژوهش خود نتيجه گرفت که  ضریب

 درگيری ضریب .دارد نظر تجدید به نياز و شده ارائه فعال غير صورت به کتاب متن که است آن دهندۀ

 به کتاب های-پرسش که است آن دهندۀنشان مسأله این که بود 61/1 کتاب هایپرسش کل با

 کل با درگيری ضریب .نماید فعال و درگير خوبي به را آموزدانش توانسته و گردیده ارائه فعال صورت
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 نحو به آموزان رادانش است توانسته کتاب تصاویر که است آن دهندۀنشان و بود 55/0 کتاب تصاویر

 تحليل» عنوان با ایمقاله در محرابي و سميعي 1398 سال در .وا دارد فعاليت به و نموده درگير فعال

 به اهمّيّت آن درجة تعيين و رومي ویليام روش اساس بر دوازدهم شيمي کتاب اول فصل محتوای

 فصل این که است آن نشانگر درگيری ضریب بودن پایين که گرفتند نتيجه ،«شانون آنتروپي روش

 فعاليت انجام و پژوهش به را فراگيران و پردازدمي مستقيم طور به مفاهيم و اطالعات ارائه به صرفاً

 پس و سازدمي انباشته خود ذهن در را مطالب نيست، فعال یادگيری امر فراگير در نماید،نمي دعوت

 ضریب مقاله خود،بافقي در  طباطبایي 1397در سال  .کندمي فراموش سرعت به را آن ارزیابي، از

 اعالم کرد و نتيجه گرفت 0/ 513 درگيری را ضریب قسمت تصاویر در و 0/ 333 متن را درگيری

تصاویر  بخش در فعال و متن غير بخش در (1396) چاپ یازدهم شيمي کتاب سوم فصل محتوای

 محتوا، تحليل حوزه در پيشين هایپژوهش تکميل ضمن تا مقالة حاضر کوشيده شده فعال است. در

 فصل با دانشگاهي پيش شيمي کتاب الکتروشيمي فصل تصاویر ایمقایسه محتوای تحليل به

 و رومي ویليام هایمقوله اساس بر دوازدهم پایه شيمي کتاب( دوازدهم کتاب 2 فصل) الکتروشيمي

  پرداخته شود. شانون آنتروپي روش به
 

 پژوهش سؤاالت

تصاویر فصل الکتروشيمي  در خنثي و غيرفعال فعال، هایمقوله از هریکاهمّيّت  ضریب .1

کتاب  2و فصل الکتروشيمي )فصل  94 -95کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال تحصيلي 

 چقدر است؟1399 -1400دوازدهم( کتاب شيمي پایه دوازدهم سال تحصيلي 

 ویردر تصا خنثي( و غيرفعال فعال، های)مقوله رومي ویليام هایمقوله از هریک فراواني .2

 است؟ چقدر

های درسي، این تغييرات در بخش تصاویر فصل با توجه به تغيير نظام آموزشي و کتاب .3

 آموزان داشته است؟  الکتروشيمي چه تأثيری بر ضریب درگيری دانش

 پژوهش روش

 ویليام روش محتوا است و در آن از مقوله های تحليل نوع از توصيفي و پژوهش، کيفي، این روش 

 سازماندهي، بررسي و آماده سازی: اصلي مرحله سه دارای محتوا تحليل استفاده شده است.رومي 

 (.1395داده هاست)سرمد و بازرگان و حجازی ، پيام و پردازش
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 استفاده مورد رومي ویليام روش مقوله های مرحله این در :سازماندهی و اول( آماده سازی )مرحله

 مي گيرند. قرار

 است: مقوله به صورت چهار  تصویرها ارزشيابي تصاویر: ارزشيابي

a) است. شده استفاده خاصي موضوع تشریح برای فقط آن از که تصویری 

b) را آزمایشي یا فعاليت شده، داده موضوعات از استفاده با تا خواهدمي آموزدانش از که تصویری 

 انجام دهد.

c) است. آزمایش یک وسایل آوریجمع شيوۀ تشریح برای که تصویری 

d) نگنجد. فوق هایمقوله از کدامهيچ در که تصویری 

 aغيرفعال:  مقولة

 b فعال:  مقولة 

 c, d (:1380های خنثي) چوبينه،مقوله 

 فعال، یعني رومي؛ ویليام هایمقوله از هریک فراواني مرحله این درمواد)پیام(:  بررسی دوم( )مرحله

 آوریم.مي به دست برای تصاویر را خنثي بودن و غيرفعال

 تحقيق این در. شودمي تحليل آمده به دست اطالعات مرحله این در : نتایج سوم( پردازش )مرحلة

 آنتروپي روش این. است شده استفاده هاداده پردازش برای هاتئوری سيستم از برگرفته روشي از

 شاخصي اطالعات تئوری در آنتروپي. ها استداده پردازش در جدید و دارای رویکردی نام دارد شانون

 شود.مي بيان احتمال توزیع یک به وسيلة که است اطمينان عدم گيریاندازه برای

 ویليام تکنيک خنثي را بر اساس و غيرفعال فعال، هایمقوله از هریک فراواني ابتدا پژوهش این در

 شود.پرداخته مي تحليل و تجزیه به سپس آوریم ومي به دست رومي

 شود:مي انجام ترتيب به زیر مراحل فراواني جدول هایداده بر اساس

 شود.مي ( استفاده1رابطه) از منظور این برای و شود بهنجار باید فراواني جدول هایماتریس -1

  

 (:1رابطه )

 

 شود.مي ( استفاده2رابطة ) از منظور این برای و کرده محاسبه را هرمقوله اطالعاتي بار -2

                (:2رابطة )
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 ایهرمقوله. شودمي محاسبه هامقوله از هریکاهمّيّت  ضریب هامقوله اطالعاتي بار از استفاده با -3

 ضریب محاسبه. باشد برخوردار بيشتریاهمّيّت  درجة از باید است، بيشتری اطالعاتي بار که دارای

 (.18تا ص  1، ص 1380آید)آذر،مي ( به دست3طبق رابطة )اهمّيّت 

 (:                                                                                                     3رابطة )

 
  

 نهایتبي جواب و خطا بروز دليل به باشد صفر برابر که𝑃𝑖𝑗 مقادیر  𝐸𝑗 محاسبه در است، ذکر به الزم

بي  برابر صفر، lnزیرا  است؛ شده جایگزین 0.00001کوچک  بسيار با عدد ریاضي محاسبات در

تا  83، ص 1396مطلبي، ادیب و و استفاده کرد)عظيمي صفر از تواننمي محاسبات در و است نهایت

 (.96ص

 آماری جامعة

فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال تحصيلي پژوهش، تصاویر  این آماری جامعه 

 1399 -1400کتاب شيمي پایه دوازدهم سال تحصيلي  (2فصل )و فصل الکتروشيمي  94 -95

 ای،مقایسه تحليل برای. است گرفته قرار بررسي مورد کتاب دو هر تصاویر تمامي پژوهش این است. در

 بودن خنثي و غيرفعال فعال، نظر از ایجداگانه نمودار و جدول ، درکتاب دو هر مشترک تصاویر

 دسته 3 به را هاآن کتاب، دو هر فعال غير تصاویر توجه قابل سهم دليل به همچنين. اندشده تفکيک

این  برای است ذکر به الزم بپردازیم هاآن مطالعة به تریدقيق طور به بتوانيم تا کردیم تقسيم فرضي

 درک گرتسهيل تصاویر موضوع، با مرتبط کاربردی مثال بيانگر تصاویر شرح، بدون تصاویر) تصاویر

 است. با استفاده از انجام محاسبات مربوط به روش ویليام شده مطرح تعاریفي( آموزشي محتوای

شانون، و به دست آوردن داده های کمي، به فعال، غير فعال و یا خنثي بودن هر  رومي و آنتروپي

 های الزم صورت گرفته است.  بخش اشاره شده و تجزیه و تحليل

 نتایج و بحث

در  95-94شيمي پيش دانشگاهي سال ل الکتروشيمي کتاب فصحاصل از تحليل تصاویر نتایج  

 نشان داده مي شود.  1و شکل  1جدول 



 

 

 ... یمیکتاب ش یمیفصل الکتروش ریتصاو ایسهیمقا یمحتوا لیتحل

ر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی پیش دانشگاهی سال نتایج حاصل از تحلیل تصاوی .1جدول 

 94-95تحصیلی 

 

 

 
از نظر فعال و  95-94ر فصل الکتروشیمی کتاب شیمی نتایج حاصل از تحلیل تصاوی .1شکل 

 غیرفعال بودن

70%

25%

5%

غیر فعال

فعال

خنثی

جمع کل 

فراواني هر 

 روش

درصد 

 فراواني
 روش ها و معيارهامالک هانشانه فراواني

28 0.7 28 a 
تشریح موضوع خاصي  اشکال و تصاویری که از آنها فقط برای

 .کندآموز را به تفکر وادار نميو دانش استفاده شده است
 غيرفعال

10 0.25 10 b 
وعات و استفاده از موضا تا ب واهدخآموز ميتصویری که از دانش

 دهد انجام را آزمایشي یا فعاليت شده،مفروضات داده 
 فعال

 

2 

0 0 c 
آوری وسایل یک آزمایش جمعۀتصاویری که برای تشریح شيو

  .آمده است

 خنثي
0.05 2 d 

ر های گفته شده قرایک ازمقولهتصاویر و اشکالي که در هيچ

 .نگيرند

 آید:دست مي بهزیر  ةز رابطا ضریب درگيری

I = b ÷ a = 10 ÷ 28 = 0.357    
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درصد از  70ر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي ،تحليل تصاویدر  1طبق شکل  

 درصد در دسته خنثي قرار گرفتند. 5درصد فعال و  25تصاویر در دسته غيرفعال، 

حاصل از تحليل تصاویر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي  نتایج 2و شکل  2جدول 

 د.را نشان مي ده 1399-1400سال چاپ 

 

کتاب دوازدهم( کتاب شیمی  2ر فصل الکتروشیمی )فصل نتایج حاصل از تحلیل تصاوی. 2جدول 

 1399-1400پایه دوازدهم سال تحصیلی 

جمع کل 

فراواني هر 

 روش

درصد 

 فراواني
 روش ها و معيارهامالک هانشانه فراواني

37 68.51 37 a 

تشریح موضوع  اشکال و تصاویری که از آنها فقط برای

آموز را به تفکر وادار و دانش خاصي استفاده شده است

 .کندنمي

 غيرفعال

13 24.07 13 b 

استفاده از ا تا ب خواهدآموز ميتصویری که از دانش

 را آزمایشي یا فعاليت شدهموضوعات و مفروضات داده

 دهد. انجام

 فعال

 

 

4 

1.85 1 c 
وری وسایل یک آ تصاویری که برای تشریح شيوه جمع

 .آزمایش آمده است
 خنثي

5.55 3 d 
های گفته شده یک ازمقوله تصاویر و اشکالي که در هيچ

 .قرار نگيرند

 آید: دست مي بهزیر  ةز رابطا ضریب درگيری

I = b ÷ a =13 ÷ 37 = 0.351   



 

 

 ... یمیکتاب ش یمیفصل الکتروش ریتصاو ایسهیمقا یمحتوا لیتحل

از نظر فعال و  99-1400شیمی  ر فصل الکتروشیمی کتابنتایج حاصل از تحلیل تصاوی. 2شکل 

 غیرفعال بودن

  

کتاب دوازدهم( کتاب شيمي پایه  2ر فصل الکتروشيمي )فصل تحليل تصاویدر  2شکل طبق  

خنثي قرار  درصد در دستة 7درصد در دستة فعال و  24درصد در دستة غير فعال،  69دوازدهم، 

شود متاسفانه در ویرایش جدید کتاب درسي، تغييرات بسيار اندکي گرفتند. همانطور که مشاهده مي

تصویر  7تصویر مشترک فعال و  2در بخش تصاویر ایجاد شده است. در بررسي دو کتاب مشخص شد 

ت نموداری نتایج بررسي تصاویر مشترک را به صور 3مشترک غير فعال در آنها وجود دارد. شکل 

  نشان مي دهد.

 
 99و  94بین کتابهای سال  تصاویر مشترکدرصد . 3شکل 

تصویر کامالً یکسان در فصل الکتروشيمي این دو کتاب وجود دارد که تنها  9، طبق نتایج حاصل 

 تصویر یکسان غير فعال هستند. 9تصویر از  7ها فعال هستند؛ به عبارتي دیگر، درصد آن 22

78%

22%
0%

تصاویر مشترک غیر فعال

تصاویر مشترک  فعال

تصاویر مشترک خنثی

69%

24%

7%

غیر فعال

فعال

خنثی
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ر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال تصاویاز آنجایي که تصاویر غير فعال در بخش 

کتاب دوازدهم( کتاب شيمي پایه دوازدهم سال  2و فصل الکتروشيمي )فصل  94-95تحصيلي 

دهند، در این بخش از مقاله قصد سهم قابل توجهي را به خود اختصاص مي 1399-1400تحصيلي 

تری به مطالعة دستة فرضي تقسيم کنيم تا بتوانيم به طور دقيق 3تصاویر غير فعال را به داریم تا 

 ها بپردازیم.آن

گيرند در کتاب درسي تصاویری وجود دارند که معموالً در ابتدای فصل قرار ميتصاویر بدون شرح :  

سازی ذهن مخاطب برای و فاقد هرگونه توضيح و تحليل هستند. این گونه تصاویر بيشتر جهت آماده

 .یادگيری مفاهيم فصل است

درسي تصاویری وجود دارند که سبب  در کتاب: تصاویری بیانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع

شوند فراگير از اهمّيّت و جایگاه مفاهيم مورد بحث، درک بهتری داشته باشد. این تصاویر معموالً مي

 در صنایع و زندگي هستند.هایي از کاربردهای مفاهيم درسي مثال

شوند در کتاب درسي تصاویری وجود دارند که سبب ميگر درک محتوای آموزشی: تصاویر تسهیل

فراگير از مفاهيم مطرح شده در متن، درک بهتری داشته باشد. این تصاویر به طور مستقيم با مفاهيم 

 .. باشند.توانند شامل خالصه مطلب، نمودار و .اند و  ميکتاب در ارتباط

را به روش آنتروپي شانون 95-94نتایج تحليل تصاویر کتاب های چاپ  4و شکل  4-3جداول  

 نشان مي دهد.

 سال دانشگاهی پیش شیمی کتاب الکتروشیمی فصل تصاویر تحلیل از حاصل . نتایج3جدول 

 )روش آنتروپی شانون( 94-95 تحصیلی

 مقوله                   غير فعال

 

 

 کتابصفحات 

c b a 

گر درک تصاویر تسهيل

 محتوای آموزشي

 بيانگر مثال کاربردی تصاویری

 مرتبط با موضوع

 تصاویر بدون شرح

3 4 4 1-12 

6 8 2 13-24 

0 1 0 25-36 

9 13 6 1-36 



 

 

 ... یمیکتاب ش یمیفصل الکتروش ریتصاو ایسهیمقا یمحتوا لیتحل

 سال دانشگاهی پیش شیمی کتاب الکتروشیمی فصل تصاویر تحلیل از حاصل نتایج. 4جدول

 های بهنجار شده و ضریب اهمّیّت هر بخش با روش آنتروپی شانون()داده 94-95 تحصیلی

 مقوله              غير فعال

 
 

 صفحات کتاب

c b a 

گر درک تصاویر تسهيل

 محتوای آموزشي

 تصاویری بيانگر مثال کاربردی

 مرتبط با موضوع

تصاویر بدون 

 شرح

0.333 0.307 0.666 1-12 

0.666 0.615 0.333 13-24 

0 0.076 0 25-36 

 ضریب اهمّيِت 0.298 0.402 0.298

 

 
 سال دانشگاهی پیش شیمی کتاب الکتروشیمی فصل تصاویر تحلیل از حاصل نتایج. 4شکل 

 94-95 تحصیلی

ر غير فعال فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پيش دانشگاهي سال تحليل تصاویدر  4جدول طبق  

بيشترین  با روش آنتروپي شانون، تصاویر بيانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع 94-95تحصيلي 

 ضریب اهمّيّت را به خود اختصاص دادند.

 نشان مي دهند. 1400-1399نتایج همين تحليل را درباره کتاب چاپ  5و شکل  6و  5جداول  

30%

40%

30%
a

b

c
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دوازدهم( کتاب شیمی کتاب  2ر فصل الکتروشیمی )فصل نتایج حاصل از تحلیل تصاوی. 5جدول 

 روش آنتروپی شانون() 1399-1400پایه دوازدهم سال تحصیلی 

 مقوله              غير فعال

 
 

 صفحات کتاب

c b a 

گر درک تصاویر تسهيل

 محتوای آموزشي

تصاویری بيانگر مثال 

 کاربردی مرتبط با موضوع
 تصاویر بدون شرح

4 12 2 1-9 

2 3 1 10-18 

2 7 4 19-28 

8 22 7 1-28 

 

 شیمی کتاب( دوازدهم کتاب 2 فصل) الکتروشیمی فصل تصاویر تحلیل از حاصل نتایج. 6جدول 

 روش با بخش هراهمّیّت  ضریب و شده بهنجار هایداده) 1399-1400 تحصیلی سال دوازدهم پایه

 شانون( آنتروپی

 مقوله غير فعال

 

   
 

 صفحات کتاب

c b a 

گر درک تصاویر تسهيل

 محتوای آموزشي

تصاویری بيانگر مثال 

 مرتبط با موضوع کاربردی

تصاویر بدون 

 شرح

0.5 0.545 0.285 1-12 

0.25 0.136 0.142 13-24 

0.25 0.318 0.571 25-36 

 ضریب اهمّيّت 0.322 0.326 0.351

 



 

 

 ... یمیکتاب ش یمیفصل الکتروش ریتصاو ایسهیمقا یمحتوا لیتحل

 

 
 سال دانشگاهی پیش شیمی کتاب الکتروشیمی فصل تصاویر تحلیل از حاصل نتایج. 5شکل 

 99-1400 تحصیلی

با روش  دوازدهم، پایه شيمي الکتروشيمي،کتاب فصلر غير فعال تحليل تصاویدر  6جدول طبق  

ضریب اهمّيّت را به خود اختصاص بيشترین گر درک محتوای آموزشي، آنتروپي شانون تصاویر تسهيل

 دادند.  

الکتروشيمي کتاب شيمي ر فصل تحليل تصاویشده در ها و نمودارهای رسمبا توجه به جدول 

درصد در دستة خنثي  5درصد فعال و  25درصد از تصاویر در دستة غيرفعال،  70پيش دانشگاهي، 

درصد در  69ر فصل الکتروشيمي کتاب شيمي پایة دوازدهم، تحليل تصاویهمچنين در  قرار گرفتند.

ند. همانطور که مشاهده درصد در دستة خنثي قرار گرفت 7درصد در دستة فعال و  24دستة غيرفعال 

شود متاسفانه در ویرایش جدید کتاب درسي، تغييرات بسيار اندکي در بخش تصاویر ایجاد شده مي

 هاآن درصد 22 تنها که دارد وجود کتاب دو این الکتروشيمي فصل در یکسان کامالً  تصویر 9 است.

 غير تصاویر تحليل هستند. در فعال غير یکسان، تصویر 9 از تصویر 7 دیگر عبارتي به هستند؛ فعال

 موضوع با مرتبط کاربردی مثال بيانگر تصاویر دانشگاهي، پيش شيمي کتاب الکتروشيمي فصل فعال

 الکتروشيمي فصلر غير فعال تحليل تصاویدر  دادند. اختصاص خود به رااهمّيّت  ضریب بيشترین

ضریب اهمّيّت را به بيشترین گر درک محتوای آموزشي تصاویر تسهيل دوازدهم، پایه شيمي کتاب

  خود اختصاص دادند.  
 

 

32%

33%

35% a

b

c
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 نتیجه گیری بحث و 

 تحصيلي سال دانشگاهي پيش شيمي کتاب الکتروشيمي در این پژوهش تمامي تصاویر فصل 

 تحصيلي سال دوازدهم پایه شيمي کتاب( دوازدهم کتاب 2 فصل) الکتروشيمي و فصل 95-94

های مقاله، های بخش یافتهمورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نمودارها و جدول 1400-1399

های مناسبي را جهت تحليل و مقایسة این دو کتاب به دست آوردیم. پس از محاسبه ضریب داده

یابيم درگيری بخش تصاویر دو کتاب، در فصل الکتروشيمي با استفاده از روش ویليام رومي، در مي

پس از گذشت چندین سال مقدار ضریب درگيری تغيير چنداني نکرده و همچنان  که متاسفانه

غيرفعال است. همچنين فراواني مقولة غيرفعال در هر دو کتاب به ميزان قابل توجهي باالست. در 

مورد  7ها تصویر کاماًل مشابه وجود دارد که از بين آن 9بررسي تصاویر این فصل متوجه شدیم که 

. این نتيجه سبب شد تا به بررسي بيشتر تصاویر غيرفعال بپردازیم. جهت انجام این غير فعال است

کار، سه مقولة جدید را با عناوین تصاویر بدون شرح، تصاویری بيانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع 

گر درک محتوای آموزشي تعریف شد و با استفاده از روش آنتروپي شانون ضریب و تصاویر تسهيل

 پيش شيمي يّت هر کدام را در هر دو کتاب محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در کتاباهمّ

دوازدهم تصاویر  پایه شيمي دانشگاهي، تصاویر بيانگر مثال کاربردی مرتبط با موضوع و در کتاب

اند. به عبارتي گر درک محتوای آموزشي، بيشترین ضریب اهمّيّت را به خود اختصاص دادهتسهيل

در ویرایش جدید کتاب درسي، در این فصل تالش شده تا تمرکز تصاویر بر افزایش درک مفاهيم دیگر 

کتاب درسي باشد؛ در حالي که در کتاب نظام قدیم )پيش دانشگاهي ( این تمرکز در ذکر مثال 

( درسي کتاب محتوا تحليل) حوزه این در پيشين هایپژوهش نتایج کاربردی از صنایع و... بوده است.

 در چنداني تأثيرکه  ای گونه به است؛ درسي کتاب در جزئي بسيار تغييرات دهندۀنشان کامالً نيز

های مختلف افزایش ضریب درگيری نداشتند و نتایج حاصل از تحليل محتوای کتاب درسي در سال

های زیادی از نگارش کتاب درسي تقریباً یکسان بودند. به طور کلي با توجه به این که سال

های نظام جدید تغيير چشمگيری نداشته است و باید در ذشته،کتاب عمالً  تا زمان تدوین کتابگ

این فرصت به وجود آمده، وقت بيشتری جهت افزایش ضریب درگيری تصاویر و در نتيجه، فعال شدن 

شد که متاسفانه این مهم محقق نشد. از آنجایي که کتاب درسي به عنوان کتاب درسي گذاشته مي

نبع اصلي سيستم آموزشي کشور است، برای ایجاد تحول در سيستم آموزشي، تجدید نظر در نگارش م

، گاه های درسيتواند به عنوان گام مهمي در این راستا مطرح شود. البته کتابهای درسي ميکتاب

شوند و معلمان اختيار کمتری یادگيری مي –فهمي و کاهش بازده فرآیند یاددهي سبب ایجاد کج



 

 

 ... یمیکتاب ش یمیفصل الکتروش ریتصاو ایسهیمقا یمحتوا لیتحل

های گذشته منابع مالي و وقت در انتخاب موضوع درسي و روش تدریس خود داشته باشند. در سال

های های درسي شد که نتایج آن در این پژوهش و پژوهشنيروی انساني کشور صرف ویرایش کتاب

 مشابه مشخص است.

 منابع

 -علمي فصلنامه. محتوا تحليل در داده ها پردازش برای شانون آنتروپي روش توسعه و بسط (.1380عادل ) آذر،

 .18تا ص 1(. ص38و37)11 الزهرا، دانشگاه انساني پژوهشي علوم

 تهران، سوم، جلد متوسطه دوره جامع درسي ریزیبرنامه راهنمای مطالعاتي طرح (.1380مهدی.) چوبينه،

 آموزشي . ریزیبرنامه و سازمان پژوهش

 آگاه. انتشارات: تهران رفتاری علوم در تحقيق هایروش (.1395) الهه. حجازی، و عباس بازرگان، زهره؛ سرمد،

 اساس بر دوازدهم شيمي کتاب اول فصل محتوای تحليل (.1398) زینت. محرابي، محمد دوست سميعي،
  دوره شيمي. آموزش در پژوهش .شانون آنتروپي روش به آن اهمّّيت درجه تعيين و رومي ویليام روش

 .72 ص تا 53 ص ا .3شماره . 1

براساس   88-89  تحصيلي سال( 2  و 1) دانشگاهي پيش شيمي کتاب محتوای تحليل(. 1389. )زهرا شاهي،
استان  نور پيام دانشگاه انساني، علوم دانشکده ارشد، کارشناسي نامه پایان. فرایندی درسي ریزیبرنامه

 تهران.

-مفروضه براساس ابتدایي اول دوره هایپایه هایکتاب محتوای تحليل (.1398) .تقي زوار، و حافظ صاحب یار،

 ارتقای و بهداشت آموزش پژوهشي– علمي فصلنامه. شانون آنتروپي مدل: سالمت موزشآ نظام های

 . 29تا ص  21. ص 1. شماره 7ایران.دوره  سالمت

کتاب  محتوای تحليل (.1397) تبارفيروزجایي،مهر علي. بلترک، ميمنت و عمران،ابراهيم و عابدیني صالحي
تربيت.دوره  و تعليم نو. انرژی هایمؤلفه به توجه ميزان اساس بر ابتدایي دوره درسي های

 .93تا ص 75.ص 1.شماره34

 از استفاده با( 1396)  چاپ یازدهم شيمي کتاب سوم فصل محتوای تحليل(. 1397. )سيما طباطبایي بافقي،
    ایران. صنعت و علم دانشگاه تهران، ایران، شيمي آموزش کنفرانس دهمين. رومي ویليام تکنيک

 تحليل و تجزیه روش کاربرد(. 1396. )محمد دوست سميعي، عليرضا؛ محجوب، سيما؛ طباطبایي بافقي،
 مهندسي ملي کنفرانس سومين .هشتم علوم کتاب شيمي فصول محتوای  تحليل در شانون آنتروپي



 

1400 تابستان، 2، شماره ومسپژوهش در آموزش شيمي، سال    

 و فني عالي آموزش مجتمع شمالي، خراسان اسفراین، صنعتي، ایمني و شيمي مهندسي مواد،

     .   اسفراین مهندسي

 سازه برحسب ابتدایي دوره درسي هایکتاب محتوای تحليل (.1382) احمد. عابدی، و رضا حميد عریضي، 
 .54تا ص  29.ص3 شماره .2دوره  آموزشي، های نوآوری. انگيزه پيشرفت

 با نهم پایه ریاضي درسي کتاب محتوای تحليل (.1399) زری. کالکي، خليلي و غالمحسين رباطي، عسکری
.ص 19شماره  ششم، دوره پایه، علوم آموزش در پویش فصلنامه. بلوم بندیطبقه و رومي ویليام تکنيک

 .39تا ص 30

 ارتقای و بهداشت آموزش درسي برنامه مطابقت (.1396) حسين. مطلبي، و یوسف ادیب، محمد؛ عظيمي،
 دانشکده مجله. سالمت نظام هایمفروضه براساس ابتدایي ششم پایه درسي هایکتاب در سالمت

 .96-83(.1)5 بهداشتي. تحقيقات انستيتو

 انتشارات بال.: تهران ،ریزی درسياصول و مفاهيم برنامه (.1388) فتحي، م، اجارگاه،ک.

 بر متوسطه اول پایه 1 شيمي کتاب محتوای تحليل (.1392) مهدی. کرمي، پژمان؛ اسدبيگي، زهره؛ کرمي،
 دوره دهم، سال درسي، ریزی برنامه در پژوهش .شناختي بلوم حيطه و رومي ویليام تکنيک اساس

 .179تا ص  167.ص 10 شماره دوم،

 و آموزشي موسسه نشریات ،محتوا تحليل روش با آشنایي (.1384) رضا. محمد سيد کرماني؛ نصب موسوی

 .2 شماره خميني)ره(، امام پژوهشي
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Abstract 

      The purpose of this research is to analyze the comparative content of the 

images of the electrochemistry chapter of the pre-university chemistry textbook 

with the chapter 2 of the twelfth book of the twelfth grade chemistry textbook 

based on William Rumi's categories and Shannon entropy method. The type of 

research is descriptive and content analysis using Shannon entropy method. The 

statistical population of the research is the pictures of the electrochemistry chapter 

of the pre-university chemistry textbook of the 94-95 academic year and the 

electrochemical chapter of the twelfth grade chemistry textbook of the academic 

year 1399-1400. The results show that, unfortunately, in the new edition, the 

engagement rate of the textbook in the pictures section has not changed much and 

is still inactive. the images represent a practical example related to the subject 

and in the twelfth grade chemistry textbook, the images that facilitate the 

comprehension of educational content were the most important According to the 

results obtained in this article and similar previous studies, textbook changes in 

the images section have not had much effect on increasing the engagement rate. 

It seems that it is time to think about eliminating the textbook.   

Keywords: Content Analysis, William Rumi, Shannon Entropy, 

Electrochemistry 

*Corresponding Author: (   mohammad.lohrasbi@yahoo.com) 

Research article 

http://chemedu.cfu.ac.ir/

