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ی درسی رشته صنایع هاکتابمقایسه تحلیل محتوای مبحث ترکیبات آلی 

با  دوم متوسطه نظریی با شیمی دوره احرفهشیمیایی دوره متوسطه فنی و 

 استفاده از تکنیک ویلیام رومی
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 دهیچک
ی درسی رشته صنایع هاکتاب هدف پژوهش حاضر مقایسه تحلیل محتوای مبحث ترکیبات آلی 

با استفاده از تکنیک ویلیام رومی  ی با شیمی دوره دوم متوسطه نظریاحرفهشیمیایی دوره متوسطه فنی و 

نتایج حاصل از  .توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روشاست. 

ی متوسطه نظری و دوره 3ی میو ش 2ی شیمی هاکتاب دراین پژوهش نشان داد که ضریب درگیری متن 

 06/0، 17/0، 17/0، 16/0ی به ترتیباحرفهی متوسطه فنی و دورهدانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی 

ی غیرفعال طراحی شده وهیشبه  هاکتابمتن مربوط به مبحث ترکیبات آلی در این  دهدیماست که نشان 

ی متوسطه نظری و دانش فنی دوره 3ی میو ش 2ی شیمی هادر کتابویر همچنین ضریب درگیری تصا. است

آمد که  به دست 14/0، 2/0، 41/0، 42/0ی به ترتیباحرفهی متوسطه فنی و دورهپایه و دانش فنی تخصصی 

متوسطه نظری  دوره 3و شیمی  2ی شیمی هاکتابتصاویر مربوط به مبحث ترکیبات آلی در  دهدیمنشان 

ی دانش فنی پایه و دانش هاکتابال طراحی شده است و تصاویر مربوط به مبحث ترکیبات آلی در به شیوه فع

 طراحی شده است. رفعالیغی وهیشی به احرفهفنی تخصصی دوره متوسطه فنی و 
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 مه مقدّ

مطلوب جامعه فردا  یهااصلی جامعه است که تربیت انسان ینهادها پرورش یکی از و آموزش  

زمانی  نیعهده دارد. برای پرورش افراد مطلوب باید یک نظام آموزشی کارآمد به وجود آید؛ بنابرا را بر

واقعی جامعه اطالعات کافی داشته  یازهایکه از ن باشیم از نظام آموزشی کارآمد برخوردار میتوانیم

صحیحی  یهاها روشمناسبی طراحی کنیم و برای رسیدن به آن هدف یهار اساس آن هدفباشیم و ب

 .(1393)ملکی، آموزشی نام دارد یزیربرنامه هاتیرا انتخاب نماییم. مجموعه این فعال

منابع یادگیری در نظام آموزشی هستند و مواد اصلی برنامه  نیتردرسی یکی از مهم یهاکتاب

است؛  یا. پژوهش پیرامون تحلیل کتاب درسی نیز تالش ارزندهدهندیکیل مدرسی مدارس را تش

درسی  یهاو این مطالعات و بررسی کتاب برندیآموزان زیادی از آن بهره مزیرا معلمان و دانش

آموزان با برنامه درسی را آشکار نماید و کمک ارتباط بین برخی از مشکالت یادگیری دانش تواندیم

 (2010)دوگبی، درسی گنجانده شود. یهایم برنامه درسی به شکل مناسبی در کتابکند که مفاه

یکی از مراحل اساسی در طراحی و تنظیم برنامه درسی انتخاب محتوا است. منظور از محتوا 

آموزان باید در مدرسه بیاموزند. توجه دانش و ... است که هاشیها، گراها، مهارتاز دانش یامجموعه

عنوان یک عنصر مهم برنامه درسی مدنظر بوده است . ازآنجاکه کتاب ب محتوا همیشه بهبه انتخا

و حتی ممکن است تنها منبع آموزشی باشد، بنابراین نحوه ارائه محتوا از درجه  نیتردرسی مهم

 یهااهمیت باالیی برخوردار است. در این پژوهش، تحلیل محتوای مبحث ترکیبات آلی در کتاب

ع شیمیایی با شیمی دوره متوسطه نظری به روش ویلیام رومی از جهت میزان ارائه فعال رشته صنای

 به روش آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته است. یو اعتبارسنج

و از طرفداران یادگیری اکتشافی و فعّال است که در  تیوتربمییکی از علمای تعلی روم امیلیو

، پورمانیی و استفاده از آن در آموزش علوم پرداخته است )سلکمّ یهاکیبه معرفی تکن 1968سال 

های پژوهشی در تکنیک»است که کتاب خود را با نام  تیوتربمیتعل نظرانصاحبیکی از  (.1383

ارائه کرده و معتقد است که در این روش بایستی به توصیف عینی و  1986در سال « آموزش علوم

آزمایشگاهی پرداخت. وی معتقد است که چنانچه محتوا  منظم محتوای آشکار مطالب درسی و

 سؤاالتشآورد تا او خود به دنبال پاسخ  به وجودی ارائه شود که روحیه کشف را در فراگیر اگونهبه

نماید. او چنین آورد، فعالیت او را برای یادگیری بیشتر تقویت میمی به دستباشد، نتایجی را که 

قابل محتوایی که صرفاً با ارائه دانش و اطالعات، حقایق و مفاهیم را معرفی و در م« فعال»محتوایی را 



 

 

 ... یدرس یهاکتاب یآل باتیمبحث ترک یمحتوا لیتحل سهیمقا

(. 1396نامد )حسن مرادی، می« غیرفعال»سازد، محتوایی و سپس نتایج و اصول کلی را مطرح می

ها را به دو نوع های کتاب و تصاویر تاکید دارد و آنهای متن و پرسشرومی در این شیوه بر جمله

های لفظی، آن دسته از دانش و اطالعاتی است نماید. مقصود از جملهتفکیک می« درکی»و « لفظی»

دهد، بدون آنکه فراگیر در آن واسطه، معلوماتی را در اختیار فراگیر قرار میمستقیم و بی صورتبهکه 

درگیر  شود که باهایی گفته میهای درکی، به آن دسته از جملهدخل و تصرفی نماید. در مقابل جمله

کند که خود در آن نقش پویایی های تازه دست پیدا میها و دانستهذهن، فراگیر به یافته کردنفعالو 

ها فراگیر به اهمیت جمله گونهنیاداشته و مطالب را صرف یادگیری و به یادآوری نیاموخته است. در 

ها و تجارب قبلی وعه دانستهاش را با مجمهای تازههای خود واقف است و دانستهو کاربرد دانسته

ای موجب ای یکپارچه )طرح مفهومی( برای او ایجاد شود. چنین شیوهتا مجموعه زدیآمیدرهم م

 (.1387یادگیری باثبات خواهد شد )جعفری هرندی و همکاران، 

باشد. شاخص  تینهایصفر تا ب نیب یریمقاد تواندیم یروم امیلیبر اساس روش و یریدرگ بیضر

آموزان در امر آموزش است و دانش رفعالیصورت کامالً غارائه محتوا به ای وهیکه ش دهدیشان مصفر ن

آموزان را به است که دانش یمطالب یدهندهنشان تینهای. شاخص بشوندینم ریدرگ یریادگیو 

 یروم امیلیظر وناز  .گذاردیآموزان نمدانش اریرا در اخت ینوع اطالعات چیو ه داردیوام لیوتحلهیتجز

 8/0تا  4/0 یریدرگ بیضر .ردیگیمناسب را در برم یریدرگ بیضر 5/1تا  4/0 نیب یریدرگ بیضر

 5/1تا  8/0 یریدرگ بیضراند.شده یطراح یو معمول فعالمهیکه به طور ن است ییهامخصوص کتاب

مطلوب و متعارف  یو به نحو دهندیفعال محتوا را ارائه م یاست که به نحو ییهامخصوص کتاب

به شمار  فیضع یها( جزء کتاب5/1تا  4/0محدوده ) نیاز ا ترنییشده است. باالتر و پا یطراح

به این معناست که محتوای  ،باشد 4/0کتاب یا فصلی از کتاب کمتر از  یریدرگ بیاگر ضر .ندیآیم

و فقط  کندیمطالب وادار م کردنآموز را فقط به حفظو دانشارائه شده است  رفعالیغکتاب به شیوه 

 و تفکر وادار کند. لیوتحلهیاو را به تجز نکهیبدون ا ،دهدیم ارائهآموز و اطالعات را به دانش قیحقا

معناست که فقط سؤال مطرح  نیباشد، به ا شتریب 1 /5از کتاب از  یفصل ایکتاب  یریدرگ بیاگر ضر

و  یبه او اطالعات کاف نکهیکند بدون ا لیوتحلهیمطالب را تجز خواهدیآموز مو از دانش کندیم

( را 5/1تا  4/0از حد مطلوب ) ترنییباالتر و پا یریدرگ بیضر یروم امیلیبدهد. و ییربنایز قیحقا

 . ردیگینامناسب در نظر م یمحتوا
 

 پیشینه پژوهش
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ون کن ها در داخل و خارج از کشور در راستای موضوع مشخص شد که تابا بررسی پژوهش

انجام  یاپژوهشی جامع در مورد مقایسه تحلیل محتوای کتاب درسی متوسطه نظری و فنی و حرفه

 نگرفته است و صرفاً موضوعاتی نسبتاً نزدیک در این حوزه انجام شده از جمله اینکه:

و کاردانش  یافنی و حرفه یهاارتباط آموزش»در تحقیقــی با عنوان  (1392) یهاشمی و کرم

به میزانی مطلوب از  یای فنی و حرفهیهاآموزش آموختگاندانش که کنندیبیان م« ار کاربا بــاز

 برخوردارند. یریپذتیارتباطی، کارگروهی، تعهد و مسئول یهامهارت

 یزادگاه هست یالفبا هانیمبحث ک یمحتوا لیتحل»با عنوان  ی( در پژوهش1396پور زمان )

« شهرمشهرستان اسال یمیش رانیشانون و نظرات دب ،یروم مایلیو کیدهم بر اساس تکن یمیکتاب ش

 یارنوشت ریغ یو محتوا رفعالیغ 38/0 یریدرگ بیکه: متن فصل اول با ضر دیرس جهینت نیبه ا

ده است. ش یطراح رفعالیغ 38/0 یریدرگ بیبا ضر زیجداول( ن ر،یفصل اول )اشکال، نمودارها، تصاو

 یآنتروپ لیوتحلهیاست. با استفاده از تجز رفعالیغ زیمورد ن نیاست که ا 5/4سؤاالت  یریدرگ بیضر

a (52/0 ) رفعالیمربوط به شاخص غ تیاهم بیضر نیشتریب ،ینوشتار ریغ یشانون، در مورد محتوا

 .است

ژی در تحلیل محتوای مفاهیم مربوط به انر»( در پژوهشی با عنوان 1396قربانی و همکاران )

دند که به این نتیجه رسی« یروم امیلیبا استفاده از روش و 1396 کتاب درسی شیمی یازدهم سال

ل نوشته دهد متن مبحث مربوط به انرژی به شیوه غیرفعابوده و نشان می 44/0ضریب درگیری متن 

ه کاست  8/2و ضریب درگیری تمرینات پایانی  12/0ضریب درگیری تصاویر  نیشده است و همچن

آموز را در ش از کتاب است و دانشر و تمرینات پایانی این بخدهنده غیرفعال بودن تصاوینشان

 کند.یادگیری درگیر نمی

ای که توسط توان به مطالعهدر خارج از کشور نیز مطالعاتی در این زمینه انجام پذیرفته که می

به مطالعه  نیا اشاره کرد. (در اردن انجام شد2017و همکارش ) 1روبا خدوربه نام  تباریآلمان فرد

مصر، اردن،  ر،یالجزا یدهم در هفت کشور عرب یهیپا یمیش یدرس یهاکتاب یفیک لیو تحل یبررس

متوسطه  یمیش یدرس یهابرنامه تیاز نظر ماه هیو سور یعربستان سعود ن،یفلسط ت،یکو

 بیشدند. به ترت لیمحتوا در سه مرحله تحل یفیک لیبا استفاده از تحل یدرس یها. کتابپردازدیم

 یبرنامه درس یریگبر اساس جهت یکل ازی. امت3محتوا،  ی. ارائه2کتاب،  یفن یهایژگی. تمرکز بر و1

                                                           
1 Rouba Khaddoor 



 

 

 ... یدرس یهاکتاب یآل باتیمبحث ترک یمحتوا لیتحل سهیمقا

آموزان دانش ییایبر آموزش پو یمبتن یهاقبل است که بر شاخصه یاز دو مرحله هاافتهیبه باتوجه

 ر،یالجزا یرسد یهاکتاب ندمتفاوت هست اریبس یدرس یهانشان داد که کتاب جیتمرکز دارد. نتا

از  یمحدود اریبا ارتباطات بس یمیش یبوده و صرفاً به لحاظ محتوا یسنت اریبس نیو فلسط تیکو

 هیدر مصر، سور یدرس یهاکتاب ریپرداخته است. سا یمیش یکاربردها ایمدرن  یهامحتوا به جنبه

 کنندیارائه م یمیشرا در آموزش  یترمدرن کردیدر اردن، رو یکمتر زانیو به م یو عربستان سعود

. در مورد دهندیرا نشان م یاجتماع یریگجهت یحت ای یسازنهیاز زم یصیو درجه قابل تشخ

 لیوتحلهیتمرکز دارد. تجز یو مهندس یفن ینهیصرفاً بر محتوا در زم باً یتقر یکتاب درس ن،یفلسط

 یص در کشورهاخا اتیدر نظر گرفته شده و خصوص یمیش یبرنامه درس نیکه ب دهدینشان م

 یداریرابطه معن ،ییگراو درجه سنت یسطح قدرت اقتصاد ،یامنطقه ینهیشیمثال پ یبرا ،یمتقاض

 وجود ندارد.

 قیتحق نی( در لبنان انجام شد. در ا2017و همکارش ) 1سلیم شهاب  نیتوسط سعدالد یامطالعه

وجود  یدرک مفهوم شیظور افزامنبه یدرس یهادر کتاب یمیمباحث ش یکه در ارائه یبه الزامات

 یمیش یکتاب درس 7در  یمیمباحث ش یمطالعه ارائه نی. به طور خاص، در اشودیدارد، پرداخته م

 5و همکارانش شامل  ایتزیگک قیبرگرفته از تحق قیشده است. ابزار تحق یابیدر لبنان ارز ییراهنما

به متن  ی. وابستگ3سطح  یهایژگی. و2 سطح ای. نوع 1کتاب است: یمحتوا یدر ارائه یاساس اریمع

مطالعه نشان  جینتاچندگانه.  یارائه کیها در ارائه نیارتباط ب زانی. م5عنوان  کی. وجود و خواص 4

انتخاب شده در سطح ماکرو و با اصطالحات مبهم و مضر  یهادر کتاب یمیمباحث ش یداد که ارائه

مخلوط استفاده شده است.  ای یبیصورت چندگانه، ترکبه ارائه نیاز چند ن،یهمراه است. عالوه بر ا

 الزم، است. نوانبدون ع ایو  دهیچیپ یهامسئله یدارا یمیش یهادر ضمن اکثر ارائه
 

 روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، بر مبنای تحلیل محتوا است که در 

)پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه 3و  2درسی شیمی  یاهارتباط با مبحث ترکیبات آلی کتاب

دهم و دوازدهم دوره متوسطه فنی  یهی( دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی )پا1399نظری چاپ 

                                                           
1 Saadeddine Salim Shehab 
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گرفته است. در پژوهش حاضر از تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی ( انجام1399چاپ  یاو حرفه

 .ده شده استآنتروپی شانون استفا لیوتحلهیو تجز

 ایصورت که آ نی. بدشودیکتاب استفاده م ایبودن محتوا فعال زانیسنجش م یبرا کیتکن نیا

. ریخ ای کندیم ریدرگ یریادگیآموزان را به طور فعال با آموزش و کتاب موردنظر، دانش ایمحتوا 

کار مطالب آش یو منظم محتوا ینیع فیاست که به توص یکمّ لیروش تحل کی یروم امیلیروش و

 .پردازدیم رفعالیفّعال و غ یبر مبنا یشگاهیو آزما یدرس

آماری این پژوهش، مبحث ترکیبات آلی فصل اول کتاب شیمی یازدهم و فصل چهارم  یجامعه

از کتاب شیمی دوازدهم دوره متوسطه نظری و پودمان چهارم کتاب دانش فنی پایه، پایه دهم و 

است  یاش فنی تخصصی پایه دوازدهم دوره متوسطه فنی و حرفهپودمان سوم و پودمان چهارم دان

مورد بررسی شامل  یچاپ گردیده است. نمونه 1399وپرورش در سال که توسط وزارت آموزش

 متون، تصاویر است. انجام این مراحل، هدفمند و در جهت سؤاالت تحقیق بوده است. ازآنجاکه

کتاب و برنامه  نیمؤلفاساتید در مدارس و نظران، احبص دییتأی تکنیک ویلیام رومی مورد هاشاخص

ی تکنیک هامقولهی روایی در این پژوهش از هامؤلفهدرسی ملی است در همین راستای جهت تعیین 

 ویلیام رومی استفاده شد.
 

  فته های پژوهشای

 یرمقطع متوسطه نظ یمیش یهاکتاب یآل باتیمبحث ترک یمتن محتوا لیحاصل از تحل جینتا-1

 یروم امیلیو کیبا تکن یاو حرفه یو مقطع متوسطه فن

شیمی  ترکیبات آلی در کتاب تحلیل محتوا ازنظر متن مبحث با استفاده از تکنیک ویلیام رومی

و کتاب دانش فنی پایه و کتاب دانش فنی  (1399)چاپ  دوره متوسطه نظری 3شیمی  و کتاب 2

ی حاصل از تحلیل متن هادادهانجام شد و  (1399)چاپ  یاحرفهتخصصی دوره متوسطه فنی و 

و دانش فنی پایه  (1399ی نظری )چاپ دوره 3و شیمی  2ی شیمی هاکتابمبحث ترکیبات آلی در 

( 4) و (3) (،2) (،1ی )هاجدولقالب  در (،1399چاپ ی )احرفهی فنی و دورهو دانش فنی تخصصی 

 .است آورده شده

 باتیمربوط به متن مبحث ترک یریدرگ بیضر گردد،یظه م( مالح1طور که در جدول )همان

که  یروم امیلیحد مطلوب و نیب بیضر نیاست که ا 0.16برابر ازدهمی هیپا ،2 یمیدر کتاب ش یآل

 ارائه شده است. رفعالیمبحث غ نیا یروم کیاز نظر تکن نیاست قرار ندارد؛ بنابرا 1.5تا  0.4 نیب



 

 

 ... یدرس یهاکتاب یآل باتیمبحث ترک یمحتوا لیتحل سهیمقا

 1399پایه یازدهم چاپ  2 یمیشن مبحث ترکیبات آلی کتاب نتایج حاصل از تحلیل مت -1جدول 

 با تکنیک ویلیام رومی

ش
رو

 

 ها و معیارهامالک

ها
ه 

شان
ن

 

ی
وان

فرا
ی 
وان

فرا
د 

رص
د

 
جمع کل 

فراوانی 

 هر روش

ال
فع

یر
غ

 

 لهیوسبهبیان حقیقت: بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که 

 آموز انجام شده است. فرد دیگری غیر از دانش
A 51 69/34 

126 

ها(: نظرات ارائه شده توسط بیان نتایج یا اصول کلی )تعمیم

نویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات و موضوعات 

 مختلف

b 45 61/30 

هایی که برای توصیف و تشریح یک واژه یا تعاریف: جمله

 نیازی ندارد. فکرکردنشود و به اصطالح آورده می
C 29 72/19 

االتی که در متن آورده شده است و پاسخ آنها بالفاصله سؤ

 توسط مؤلف داده شده است.
D 1 68/0 

ال
فع

 

سؤاالتی که در متن داده شده پاسخ به آنها مستلزم این است 

 لیوتحلهیتجزآموز اطالعات و مفروضات داده شده را که دانش

 کند.

E 17 56/11 

21 

یجی را که خود به دست شود که نتاآموز خواسته میاز دانش

 آورده بیان کند.
F 2 36/1 

آموزان خواسته شده که آزمایش یا فعالیتی را انجام از دانش

داده و نتایج حاصل از آن را تحلیل کنند یا اینکه مسائل مطرح 

 شده را حل نمایند.

G 0 00/0 

سؤاالتی که پاسخ آنها بالفاصله در متن نیامده است و برای 

 شود. آموزان ارائه میدانش توجهجلب
H 2 36/1 

ی
نث

خ
 

آموزان خواسته شده است که تصاویر یا مراحل انجام از دانش

 یک آزمایش را مورد مالحظه قرار دهند یا به شکل نگاه کنند.
I 0 00/0 

0 
 سؤاالت مربوط به معانی بیان

j 0 00/0 

 0.16         آید:( از رابطه مقابل به دست میIضریب درگیری )
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1400پاییز ، 3، شماره سومپژوهش در آموزش شیمی، سال    

 1399پایه دوازدهم چاپ  3نتایج حاصل از تحلیل متن مبحث ترکیبات آلی کتاب شیمی-2جدول

 با تکنیک ویلیام رومی

ش
رو

 

 

 ها و معیارهامالک

انه
نش

 ها

ی
وان

فرا
ی 
وان

فرا
د 

رص
د

 
جمع کل 

هر  فراوانی

 روش

ال
فع

یر
غ

 

وسیله فرد مشاهداتی که به اده مفروضات و یا بیان حقیقت: بیان س

 آموز انجام شده است. دیگری غیر از دانش
A 36 89/37 

81 

نویسندگان  ها(: نظرات ارائه شده توسطتعمیمبیان نتایج یا اصول کلی )

 کتاب درباره ارتباط بین مفروضات و موضوعات مختلف
b 32 68/33 

ا اصطالح آورده هایی که برای توصیف و تشریح یک واژه یتعاریف: جمله

 شود و به فکر کردن نیازی ندارد.می
C 12 63/12 

توسط مؤلف ده شده است و پاسخ آنها بالفاصله سؤاالتی که در متن آور

 داده شده است.
D 1 02/1 

ال
فع

 

-سؤاالتی که در متن داده شده پاسخ به آنها مستلزم این است که دانش

 زیه و تحلیل کند.آموز اطالعات و مفروضات داده شده را تج
E 14 73/14 

14 

شود که نتایجی را که خود به دست آورده بیان آموز خواسته میاز دانش

 کند.
F 0 00/0 

آموزان خواسته شده که آزمایش یا فعالیتی را انجام داده و نتایج از دانش

 حاصل از آن را تحلیل کنند یا اینکه مسائل مطرح شده را حل نمایند.
G 0 00/0 

سؤاالتی که پاسخ آنها بالفاصله در متن نیامده است و برای جلب توجه 

 شود. آموزان ارائه میدانش
H 0 00/0 

ی
نث

خ
 

آموزان خواسته شده است که تصاویر یا مراحل انجام یک از دانش

 کنند.مالحظه قرار دهند یا به شکل نگاه آزمایش را مورد 
I 0 00/0 

0 
 بیانسؤاالت مربوط به معانی 

j 0 00/0 

0.17:             آیددست می( از رابطه مقابل بهIضریب درگیری )
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l  

 

، ضریب درگیری برای متن مبحث ترکیبات آلی گرددیم( مالحظه 2که در جدول ) طورهمان

این مبحث  دهدکه نشان می آمده استدستبه0.17برابر  1399پایه دوازدهم چاپ  3کتاب شیمی 

 کند.وادار نمی آموزان را به تفکر و فعالیتو دانش شده استهم به شیوه غیرفعال طراحی 



 

 

 ... یدرس یهاکتاب یآل باتیمبحث ترک یمحتوا لیتحل سهیمقا

نتایج حاصل از تحلیل متن مبحث ترکیبات آلی کتاب دانش فنی پایه یازدهم رشته -3جدول

 با تکنیک ویلیام رومی 1399صنایع شیمیایی چاپ 

ش
رو

 

 

 ها و معیارهامالک

انه
نش

 ها

ی
وان

فرا
 

در
  صد

ی
وان

فرا
 

جمع کل 

فراوانی هر 

 روش

ال
فع

یر
غ

 

فرد  لهیوسبهبیان حقیقت: بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که 

 آموز انجام شده است. دیگری غیر از دانش
A 72 45/40 

132 

ها(: نظرات ارائه شده توسط بیان نتایج یا اصول کلی )تعمیم

 و موضوعات مختلفنویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات 
b 38 51/24 

هایی که برای توصیف و تشریح یک واژه یا اصطالح تعاریف: جمله

 نیازی ندارد. فکرکردنشود و به آورده می
C 22 19/14 

سؤاالتی که در متن آورده شده است و پاسخ آنها بالفاصله توسط 

 مؤلف داده شده است.
D 0 00/0 

ال
فع

 

آموز اطالعات و ا مستلزم این است که دانشسؤاالتی که پاسخ به آنه

 کند. لیوتحلهیتجزمفروضات داده شده را 
E 17 96/10 

23 

شود که نتایجی را که خود به دست آورده آموز خواسته میاز دانش

 بیان کند.
F 5 22/3 

آموزان خواسته شده که آزمایش یا فعالیتی را انجام داده و از دانش

را تحلیل کنند یا اینکه مسائل مطرح شده را حل نتایج حاصل از آن 

 نمایند.

G 0 00/0 

 توجهجلبسؤاالتی که پاسخ آنها بالفاصله در متن نیامده است و برای 

 شود. آموزان ارائه میدانش
H 1 64/0 

ی
نث

خ
 

آموزان خواسته شده است که تصاویر یا مراحل انجام یک از دانش

 دهند یا به شکل نگاه کنند.آزمایش را مورد مالحظه قرار 
I 0 00/0 

0 
 سؤاالت مربوط به معانی بیان

j 0 00/0 

0.17:            آیدمی به دست( از رابطه مقابل Iضریب درگیری )
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رگیری محاسبه شده در این ضریب د بهباتوجه، گرددیم( مالحظه 3که در جدول ) طورهمان

ی مطلوب رومی قرار ندارد پس دامنهاین مبحث از این کتاب هم در ، است 0.17قسمت که برابر با 

 طراحی شده است. رفعالیغ صورتبه



 

1400پاییز ، 3، شماره سومپژوهش در آموزش شیمی، سال    

کتاب دانش فنی  4نتایج حاصل از تحلیل متن مبحث ترکیبات آلی پودمان  -4جدول 

 با تکنیک ویلیام رومی 1399 پایه دوازدهم رشته صنایع شیمیایی چاپ، تخصصی

ش
رو

 

 ها و معیارهامالک

انه
نش

 ها

ی
وان

فرا
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وان
فرا

د 
رص

د
 

کل جمع 

فراوانی هر 

 روش

ال
فع

یر
غ

 

فرد  لهیوسبهبیان حقیقت: بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتی که 

 آموز انجام شده است. دیگری غیر از دانش
a 112 66/46 

225 

ها(: نظرات ارائه شده توسط بیان نتایج یا اصول کلی )تعمیم

 نویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات و موضوعات مختلف
b 73 41/30 

هایی که برای توصیف و تشریح یک واژه یا اصطالح تعاریف: جمله

 نیازی ندارد. فکرکردنشود و به آورده می
C 39 25/16 

فاصله توسط سؤاالتی که در متن آورده شده است و پاسخ آنها بال

 مؤلف داده شده است.
d 1 41/0 

ال
فع

 

سؤاالتی که در متن داده شده پاسخ به آنها مستلزم این است که 

 کند. لیوتحلهیتجزآموز اطالعات و مفروضات داده شده را دانش
e 9 75/3 

15 

شود که نتایجی را که خود به دست آورده آموز خواسته میاز دانش

 بیان کند.
f 5 08/2 

آموزان خواسته شده که آزمایش یا فعالیتی را انجام داده و از دانش

نتایج حاصل از آن را تحلیل کنند یا اینکه مسائل مطرح شده را حل 

 نمایند.

g 1 41/0 

 توجهجلبسؤاالتی که پاسخ آنها بالفاصله در متن نیامده است و برای 

 شود. آموزان ارائه میدانش
h 0 00/0 

ی
نث

خ
 

آموزان خواسته شده است که تصاویر یا مراحل انجام یک دانشاز 

 آزمایش را مورد مالحظه قرار دهند یا به شکل نگاه کنند.
i 0 00/0 

0 
 سؤاالت مربوط به معانی بیان

j 0 00/0 

 0.06                              آید: می به دست( از رابطه مقابل Iضریب درگیری )
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در متن مبحث ترکیبات آلی کتاب دانش فنی ، گرددیم( مالحظه 4که در جدول ) طورهمان

، بنابراین است 0.06ی ضریب درگیری محاسبه شده برابر با احرفهپایه دوازدهم فنی و ، تخصصی

و متن این قسمت نیز به شیوه غیرفعال  استکمتر از دامنه مطلوب  آمدهدستبهضریب درگیری 

 .شده استراحی ط



 

 

 ... یدرس یهاکتاب یآل باتیمبحث ترک یمحتوا لیتحل سهیمقا

 

ی شیمی پایه یازدهم هاکتابترکیبات آلی  مبحث نتایج حاصل از تحلیل محتوای غیر نوشتاری -2

 با تکنیک ویلیام رومی یاحرفهو دوازدهم متوسطه نظری و فنی و 

و  2ی شیمی هاکتابی حاصل از تحلیل محتوای غیر نوشتاری مبحث ترکیبات آلی در هاداده

ی احرفهی فنی و دورهو دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی  (1399ی )چاپ ی نظردوره 3شیمی 

 .(آمده است8) (7) (6) (5) یهاجدول(،در 1399چاپ )

ضریب درگیری مربوط به تصاویر مبحث ترکیبات ، گرددیم( مالحظه 5که در جدول ) طورهمان

یب بین حد مطلوب رومی که است که این ضر 0.42آلی در کتاب شیمی پایه یازدهم متوسطه برابر 

رومی تصاویر به شیوه فعال طراحی شده است و فعالیت  امیلینظر واز . است قرار دارد 1.5تا 0.4

 مناسب فراگیر را به همراه دارد.

 

 هیپا 2 یمیشنتایج حاصل از تحلیل تصاویر مربوط به مبحث ترکیبات آلی کتاب  -5جدول 

 یروم با تکنیک ویلیام 1399یازدهم چاپ 

ش
رو

 ها و معیارهامالک 
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نش

 ها

ی
وان
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وان
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فراوانی هر 
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اشکال و تصاویری که از آنها فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده 

 کندآموز را به تفکر وادار نمیشده است و دانش
a 24 57/68 24 

ال
فع

 

از موضوعات و  خواهد تا با استفادهآموز میتصویری که از دانش

 مفروضات داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد.
B 11 42/31 11 

ی
نث

خ
 

آوری وسایل یک آزمایش آمده تصاویری که برای تشریح شیوه جمع

 است.
C 0 00/0 

0 

 D 0 00/0 های گفته شده قرار نگیرند.یک از مقولهتصاویر و اشکالی که در هیچ

 0.42:     آیدمی به دسته مقابل ( از رابطIضریب درگیری )
a

b
l 

 



 

1400پاییز ، 3، شماره سومپژوهش در آموزش شیمی، سال    

ضریب درگیری مربوط به تصاویر مبحث ترکیبات ، گرددیم( مالحظه 6که در جدول ) طورهمان

است که این ضریب بین حد مطلوب رومی که  0.41آلی در کتاب شیمی پایه دوازدهم متوسطه برابر 

رومی تصاویر به شیوه فعال طراحی شده است و فعالیت  امیلینظر واز . است قرار دارد 1.5تا 0.4

 مناسب فراگیر را به همراه دارد.

 

 هیپا 3 یمیشنتایج حاصل از تحلیل تصاویر مربوط به مبحث ترکیبات آلی کتاب  -6جدول

 ویلیام رومی با تکنیک 1399دوازدهم چاپ 

ش
رو

 

انه ها و معیارهامالک
نش

 ها

ی
وان

فرا
ی 
وان

فرا
د 

رص
د

 

کل  جمع

فراوانی 

 هر روش

عا
رف

غی  ل

اشکال و تصاویری که از آنها فقط برای تشریح موضوع خاصی 

 .کندآموز را به تفکر وادار نمیاستفاده شده است و دانش
a 12 58/70 12 

ال
فع

 

خواهد تا با استفاده از موضوعات و آموز میتصویری که از دانش

 م دهد.مفروضات داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجا
B 5 41/29 5 

ی
نث

خ
 

آوری وسایل یک آزمایش تصاویری که برای تشریح شیوه جمع

 آمده است.
C 0 00/0 

0 
های گفته شده قرار یک از مقولهتصاویر و اشکالی که در هیچ

 نگیرند.
D 0 00/0 

 0.41:  آیدمی به دست( از رابطه مقابل Iضریب درگیری )
a

b
l                                                                                             

 

، مربوط به محتوای غیر نوشتاری )تصاویر ( ضریب درگیری محاسبه شده7جدول ) به توجه با

مبحث ترکیبات آلی در کتاب دانش فنی پایه رشته صنایع شیمیایی برابر و جدول( نمودار ، عکس

، مربوط به محتوای غیر نوشتاری )تصاویر ( ضریب درگیری محاسبه شده8) جدول به باتوجهو  0.2

کتاب دانش فنی تخصصی رشته صنایع  4مبحث ترکیبات آلی در پودمان و جدول( نمودار ، عکس

است  1.5تا 0.4که  یب درگیری بین حد مطلوب رومیااست که این ضر است 0.14شیمیایی برابر 

ضریب درگیری  9.  جدول ارائه شده اند رفعالیغحث ااز نظر تکنیک رومی این مب نیبنابرا ؛قرار ندارد

را نشان  یاحرفهی شیمی مقطع متوسطه نظری و فنی و هاکتابمتن و تصاویر مبحث ترکیبات آلی 

 می دهد.



 

 

 ... یدرس یهاکتاب یآل باتیمبحث ترک یمحتوا لیتحل سهیمقا

م پایه یازده، نتایج حاصل از تحلیل تصاویر مبحث ترکیبات آلی کتاب دانش فنی پایه -7 جدول

 با تکنیک ویلیام رومی 1399رشته صنایع شیمیایی چاپ 

ش
رو

 

 ها و معیارهامالک

انه
نش

 ها

ی
وان

فرا
ی 

وان
فرا

د 
رص

د
 

جمع کل 

فراوانی هر 

 روش

ال
فع

یر
غ

 

اشکال و تصاویری که از آنها فقط برای تشریح موضوع 

آموز را به تفکر وادار خاصی استفاده شده است و دانش

 کند نمی
a 5 33/83 5 

فع
 ال

خواهد تا با استفاده از آموز میتصویری که از دانش

موضوعات و مفروضات داده شده فعالیت یا آزمایشی را 

 انجام دهد.

B 1 66/16 1 

ی
نث

خ
 

آوری وسایل یک تصاویری که برای تشریح شیوه جمع

 آزمایش آمده است.
C 0 00/0 

0 
های گفته شده یک از مقولهتصاویر و اشکالی که در هیچ

 رار نگیرند.ق
D 0 00/0 

 0.2:   آیدمی به دست( از رابطه مقابل Iضریب درگیری )
a

b
l  

 

پایه ، حاصل از تحلیل تصاویر مبحث ترکیبات آلی کتاب دانش فنی تخصصی جینتا -8 جدول

 با تکنیک ویلیام رومی 1399دوازدهم رشته صنایع شیمیایی چاپ 
ش

رو
 

انه اها و معیارهمالک
نش

 ها

ی
وان

فرا
د  

رص
د ی

وان
فرا

 

جمع کل 

فراوانی 

 هر روش

ال
فع

یر
غ

 

اشکال و تصاویری که از آنها فقط برای تشریح موضوع خاصی 

 a 14 36/82 14 کند آموز را به تفکر وادار نمیاستفاده شده است و دانش

ال
فع

 

خواهد تا با استفاده از موضوعات و آموز میتصویری که از دانش

 b 2 76/11 2 داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد. مفروضات

ی
نث

خ
 

آوری وسایل یک آزمایش تصاویری که برای تشریح شیوه جمع

 آمده است.
c 0 00/0 

1 
های گفته شده قرار یک از مقولهتصاویر و اشکالی که در هیچ

 نگیرند.
d 1 88/5 

 140.آید می به دست( از رابطه مقابل Iضریب درگیری )
a

b
l  
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ی شیمی مقطع هاکتابمقایسه ضریب درگیری متن و تصاویر مبحث ترکیبات آلی  -9 جدول

 یاحرفهمتوسطه نظری و فنی و 

 ضریب درگیری

 کتاب
 تصاویر متن

 42/0 16/0 2شیمی 

 41/0 17/0 3شیمی 

 2/0 17/0 دانش فنی پایه

 14/0 06/0 دانش فنی تخصصی

 
 

 گیری هنتیجبحث و 

نتایج پژوهش حاصل از تکنیک ویلیام رومی در قسمت متن و تصاویر مبحث ترکیبات آلی  

 :است 1نمودار  ی به شرحاحرفهی درسی شیمی متوسطه نظری و فنی و هاکتاب

 
نتایج پژوهش حاصل از تکنیک ویلیام رومی در قسمت متن و تصاویر مبحث ترکیبات  -1نمودار 

 یاحرفهسی شیمی متوسطه نظری و فنی و ی درهاکتابآلی 

 هایکتاب در آلی ترکیبات مبحث متن درگیری شاخص ، جدول ازآمده دستبه هایدادهبه باتوجه 

 مقطع در تخصصی فنی دانش و پایه فنی دانش و نظری متوسطه مقطع در 3 شیمی و 2 یمیش

0/16 0/17 0/17

0/06

0/42 0/41

0/2

0/14

0

0/05

0/1

0/15

0/2

0/25

0/3

0/35

0/4

0/45

کتاب 2شیمی  3شیمی  دانش فنی پایه یدانش فنی تخصص

ضریب درگیری

متن تصاویر



 

 

 ... یدرس یهاکتاب یآل باتیمبحث ترک یمحتوا لیتحل سهیمقا

 ضریب اینکهبه  توجه است. با 06/0و  17/0 ،17/0 ،16/0با  برابر ترتیب به ایحرفه و فنی متوسطه

 نتوانسته مبحث این زمینه در هاکتاب از یک هیچ متناست،  متغیر 5/1 تا 4/0 بین مطلوب درگیری

 دعوت فعالیت انجام و پژوهش به را فراگیرانو  دینما یادگیری فرایند درگیر فعال طور به را آموزدانش

 .کندمی فراموشسرعت به را آن ارزیابی از پس و هانباشت خود ذهن در را مطالب و نمایدنمی

 مقطع 3 یمیش و 2 شیمی هایکتاب در آلی ترکیبات مبحث به مربوط تصاویر درگیری ضریب 

 بازه در تصاویر شودمی مالحظه که گونه هماناست.  41/0و  /42 برابر ترتیب به نظری متوسطه

 فرایند درگیر را آموزدانش یخوببه تواندمی براینبنا، دارد قرار (5/1 تا 4/0) رومی ویلیام مطلوب

 .نماید یادگیری

 مقطع تخصصی فنی دانش و پایه فنی دانش هایکتاب در تصاویر درگیری ضریب مقابل در 

 در تصاویر شودمی مالحظه که گونه هماناست.  14/0و  2/0 برابر ترتیب به ایحرفه و فنی متوسطه

 درگیر را آموزدانش یخوببه تواندنمی بنابراین، نداردقرار  5/1 تا 4/0 بین رومی ویلیام مطلوب بازه

 .نماید یادگیری فرایند
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Abstract 

 The purpose of this study is to compare the content analysis of organic 

compounds in the textbooks of the chemical industry of technical and vocational high 

school with the chemistry of the second theoretical high school using the technique 

of William Romey. This research is applied in terms of purpose and descriptive in 

terms of method and content analysis. The results of this study showed that the text 

engagement coefficient in the books of Chemistry 2 and Chemistry 3 of theoretical 

high school and basic technical knowledge and specialized technical knowledge of 

technical and vocational high school are 0.06, 0.17, 0.17, 0.16, respectively, which 

shows the text on the subject of organic compounds in these books is passively 

designed. Also, the coefficient of involvement of images in the books of Chemistry 

2 and Chemistry 3 of theoretical high school and basic technical knowledge and 

specialized technical knowledge of technical and vocational high school were 0.14, 

0,2, 0,41, 0.42, respectively, which shows the images related to the subject of 

compounds. Organic has been actively designed in the books of Chemistry 2 and 

Chemistry 3 of the theoretical high school, and the images related to the topic of 

organic compounds in the books of basic technical knowledge and specialized 

technical knowledge of the technical and vocational high school have been passively 

designed. 

Keywords: Content Analysis, Chemistry Textbook, Organic Compounds, 

William Romey. 
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