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اساس روش ویلیام رومی و   تحلیل محتوای فصل اول کتاب شیمی دوازدهم بر

 آنتروپی شانون تعیین درجه اهمیت آن به روش 

 2 يمحراب نتیز،  *1ي عيدوست محمد سم

 ، ایران شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران گروه  2و1

 چکيده 
آموز در جهت تحقق  های معلم و دانشترین منبع علمي هدایت فعاليتکتاب درسي به عنوان اصلي

شود مولفان نتایج  درسي سبب ميریزان آموزشي است. تحليل محتوای کتب  اهداف آموزشي، مورد توجه برنامه 

باشد که از اهميت  های پرکاربرد ميدرس شيمي یکي از حوزه  حاصل  را در جهت بهبود کتاب به کارگيرند.

 13۹۸پایه دوازدهم چاپ    3هدف پژوهش حاضر، تحليل محتوای فصل اول کتاب  شيمي   زیادی برخودار است.

به روش آنتروپي شانون  های آن  یب اهميت هر یک از مقولهضررومي و تعيين  با استفاده از تکنيک ویليام

جهت تعيين  باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصيفي و از نوع تحليل محتوا است.  مي

 برای تعيين پایایي از فرمول هولستي استفاده شده است. های تکنيک ویليام رومي و  روایي این تحقيق از مقوله

بوده و از نظر ویليام رومي به   ۴23/۰ن دادند که ضریب درگيری متن فصل اول این کتاب برابر با  نتایج نشا

به دست آمده که نشانگر    ۴/1۶و    ۰۸3/2ها به ترتيب  شيوه فعال طراحي گردیده ولي برای تصاویر و پرسش

بار اطالعاتي و ضریب    طراحي غير فعال است. همچنين بر اساس نتایج حاصل از روش آنتروپي شانون، ميانگين

 باشد. ها بالعکس ميهای غير فعال بيشتر از فعال بوده، در حاليکه در حوزه تصاویر و پرسشاهميت مقوله

ن شانو يآنتروپ  ،يروم  ام يلیروش و  رفعال،يغ  یفعال، محتوا   ی محتوا، محتوا   ليتحل :هاواژهکليد
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 مقدمه 

های خود را از محيط و جامعه  ای از نظام اجتماعي است که هدف نظام آموزشي زیر مجموعه

های نظام آموزشي برمبنای  فرستد. از این رو هدفگيرد و برونداد خود را نيز به محيط خود ميمي

،  137۶پور،  های جامعه بوده و در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي قرار دارد )محسننياز

در برنامه  ریزی و برنامه درسي است.  یکي از ابعاد اساسي نظام آموزش و پرورش، موضوع برنامه   (. 17ص. 

درسي در اغلب موارد معموالً چهار یا پنج عنصر اصلي، مورد توجه قرار دارد که عبارتند از: هدف،  

د. این عناصر،  توان مواد و وسایل آموزشي را نيز اضافه کرمحتوا، روش و ارزشيابي؛ به این عناصر مي

، 13۸7در هر برنامه درسي به یکدیگر وابسته بوده و از تعامل و تأثير متقابل برخوردارند )ميزرا بيگي،  

بدیلي در نظام آموزش و  بر همين اساس است که محتوای آموزشي از اهميت و جایگاه بي   (. ۶۸ص.  

ترین مرجع علمي هدایت و  ترین منبع و موثقپرورش برخوردار است. کتاب درسي به عنوان اصلي

گذاران آموز در جهت تحقق اهداف آموزشي، مورد توجه سياستهای معلم و دانشراهنمایي فعاليت

کتاب درسي یا محتوای مطالب بنابراین،    (.۴۹، ص.  13۹۶ریزان آموزشي است )حسن مرادی،  و برنامه

دون تعليم و تربيت محسوب های آموزشي متمرکز، که محور مکتوب و مآموزشي به ویژه در نظام 

شود،  آموزان توسط معلم حول محور آن سازماندهي ميهای تربيتي دانشها و تجربهشده و فعاليت

تحليل محتوای کتب درسي  (.1۹۶، ص.  13۹۶نياز به تحليل و بررسي علمي دارد )یارمحمدیان،  

های الزم برای ارائه ا ویژگيریزان درسي بشود که معلمان و مولفان کتاب آموزشي و برنامهسبب مي

ها را در جهت بهبود کتاب به کارگيرند )رسولي و امير آتشاني،  یک کتاب درسي آشنا شوند و آن

تحليل محتوای کتاب درسي یک روش علمي برای تشریح و ارزشيابي عيني و منظم  در واقع،    (.13۹3

بنابراین ضرورت دارد که کتب درسي با دقت    (. 2۰1، ص.  13۹3باشد )شعباني،  های آموزشي ميپيام

و تا حد امکان عاری از عيب و نقص و مطابق با اهداف تعيين شده و با اصول علمي تاليف گردند؛ در  

تواند به روشن شدن مسئله کمک کند و نقاط ضعف و قوت این راستا بررسي محتوای کتب درسي مي

ر احتمالي محتوا، متناسب با اهداف تعيين شده و  های درسي را برای اصالح و تغيياحتمالي کتاب

های درسي قرار دهد )شيردژم و تهمتن،  ریزان و مولفان کتاباصول علمي در اختيار مدیران و برنامه

13۹۶.) 

از حوزه یکي  تجربي مي درس شيمي  علوم  پرکاربرد  که در بخشهای  های مختلف  باشد 

باشد. لذا یادگيری  از اهميت زیادی برخودار ميپزشکي، کشاورزی، صنعت، انرژی و محيط زیست  

آموزان ایراني داشته باشد  سزایي در خالقيت و نوآوری دانشتواند نقش بهفعال و پویا در این درس مي
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های مختلف و پي بردن به عوامل  (. برای ارزیابي کتب شيمي پایه13۹2زاده سپاسگزار،  )محمد ابراهيم

 (. 5۴، ص. 13۸7گردد ) ملکي، ميتحليل محتوا استفاده ها، ازخالقيت در محتوای آن

های  رومي یکي از صاحب نظران تعليم و تربيت است که کتاب خود را با نام »تکنيکویليام

باشد که در این روش به توصيف ارائه کرده و معتقد مي  1۹۸۶پژوهشي در آموزش علوم« در سال  

وی معتقد است که چنانچه    مایشگاهي باید پرداخت.عيني و منظم محتوای آشکار مطالب درسي و آز

به گونه بهمحتوا  فراگير  در  را  روحيه کشف  ارائه شود که  پاسخ  ای  دنبال  به  او خود  تا  آورد  وجود 

نماید. او  آورد، فعاليت او را برای یادگيری بيشتر تقویت مي دست ميسواالتش باشد، نتایجي را که به

»فعال« و در مقابل محتوایي که صرفاً با ارائه دانش و اطالعات، حقایق و مفاهيم  چنين محتوایي را  

)حسن مرادی،  نامد سازد، محتوایي »غيرفعال« ميرا معرفي و سپس نتایج و اصول کلي را مطرح مي

ها را به های کتاب و تصاویر تاکيد دارد و آنهای متن و پرسشرومي در این شيوه بر جمله  (.13۹۶

های لفظي، آن دسته از دانش و اطالعاتي  نماید. مقصود از جملهوع »لفظي« و »درکي« تفکيک ميدو ن

دهد، بدون آنکه فراگير واسطه، معلوماتي را در اختيار فراگير قرار مياست که به صورت مستقيم و بي

شود که  مي  هایي گفتههای درکي، به آن دسته از جملهدر آن دخل و تصرفي نماید. در مقابل جمله

کند که خود در آن های تازه دست پيدا ميها و دانستهبا درگير و فعال کردن ذهن، فراگير به یافته

ها فراگير نقش پویایي داشته و مطالب را صرف یادگيری و به یادآوری نياموخته است. در اینگونه جمله

ها و تجارب  اش را با مجموعه دانستههای تازههای خود واقف است و دانستهبه اهميت و کاربرد دانسته

ای موجب  ای یکپارچه )طرح مفهومي( برای او ایجاد شود. چنين شيوهآميزد تا مجموعهميقبلي درهم 

از نظر مولفين    (.13۸7یادگيری باثبات خواهد شد )جعفری هرندی و همکاران،   اینکه  با توجه به 

توان باشد، ميموزشي فعال و کشف مفهوم مي پایه دوازدهم دارای رویکرد آ  3محترم، کتاب شيمي  

های درسي  بررسي نمود که آیا این کتاب در ابعاد متن، تصاویر، جداول، نمودارها، سواالت و فعاليت

آموزان را درگير و یا ترغيب  رومي به صورت فعال ارائه شده است؟ چه ميزان دانشطبق الگوی ویليام

توان  اده از تکنيک آنتروپي شانون، با محاسبه ضریب اهميت، مينماید؟ همچنين با استفبه فعاليت مي

 های تعيين شده از درجه اهميت بيشتری برخوردارند.تعيين نمود که کدام یک از مقوله 

 

 پژوهش   پيشينه

هایي در زمينه تحليل محتوای کتب درسي در داخل کشور های گذشته، پژوهشدر سال

( اشاره نمود که در پژوهش خود محتوای  13۹7توان به سهرابي )ها ميانجام گرفته که از ميان آن

رومي و شانون را تحليل نمود و به  براساس دیدگاه ویليام  13۹۶پایه دوازدهم چاپ    2کتاب شيمي  
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،  31/۰های اول، دوم، سوم و کل کتاب به ترتيب  این نتيجه رسيد که ضریب درگيری متن در فصل

دهد متن هر سه فصل و کل کتاب به روش غيرفعال  شان مياست که ن  25۴/۰و    2۰۴/۰،  225/۰

،  75/۰های اول، دوم، سوم و کل کتاب به ترتيب  طراحي شده است. ضریب درگيری تصاویر فصل

دهد تصاویر تمام فصول و کل کتاب به روش  به دست آمد که نشان مي  ۸۶۴/۰و    5۸7/۰،  2۹2/1

،  ۸/۸اول، دوم، سوم و کل کتاب به ترتيب  های فصلاست. ضریب درگيری پرسشفعال طراحي شده

نشان ميبه  ۸۴۶/5،  ۹۰۹/2 آمد که  پرسشدست  توان  دهد  از  بيش  و کل کتاب  فصول  تمام  های 

آموز بوده و غير فعال طراحي شده است. براساس ارزیابي اطالعات با روش آنتروپي شانون در  دانش

ه دست آمد که بيشتر از ميانگين ضریب  ب 11۴/۰های غير فعال متن کل کتاب ضریب اهميت مقوله

( در مطالعه دیگری تحليل 13۹۶باشد. همچنين عبدالکریمي )مي  (11/۰های فعال )اهميت مقوله

از دیدگاه شانون و ویليام رومي را انجام داد و به این  13۹5چاپ  1محتوای فصل سوم کتاب شيمي 

،  77/۰ها به ترتيب  متن، تصاویر و پرسش  نتيجه رسيد که بر اساس روش ویليام رومي ضریب درگيری

ها به شيوه باشند. بنابراین متن فصل سوم کتاب شيمي دهم فعال و تصاویر و پرسشمي ∞و   ۰7/۰

های غير فعال در متن  اند. در روش تحليل شانون ميانگين ضریب اهميت مقولهفعال طراحي شده غير

باشد. ميانگين درجه مي  1۰57/۰های فعال ميانگين ضریب اهميت مقوله  و اندکي بيشتر از  1132/۰

بوده و شایسته است    ۴37/۰های فعال برابر  و مقوله  ۶۴2/۰های غير فعال تصاویر برابر  اهميت مقوله

مولفان در ارائه تصاویر اهتمام بيشتری داشته باشند. با توجه به نتایج حاصله برای ضرایب اهميت 

های غيرفعال برابر صفر و در مجموع برای های پایان فصل سوم، درجه اهميت مقولهرسشهای پ مقوله

 است. ۴۹75/۰های فعال برابر مقوله

ای که در  توان به مطالعهدر خارج از کشور نيز مطالعاتي در این زمينه انجام پذیرفته که مي 

( صورت گرفت، اشاره نمود. این پژوهش با هدف ارزیابي کتاب  2۰13)  1مالزی توسط دليم و مبارک

رومي  از برنامه درسي مالزی با استفاده از تکنيک ویليام  KBSMشيمي دوره راهنمایي فرم چهارم  

از منظر فعال بودن محتوای کتاب درسي انجام شد. شش جنبه شامل  1۹۹۴و تحقيق نوردین )  )

آموز در  ها و اهداف یادگيری از نظر درگير کردن دانشها، فعاليتصهها، خالمتون، نمودارها، تمرین

ها به فرایند یادگيری مورد تجزیه و تحليل قرارگرفت. نتيجه به عنوان ضریب درگيری برای شاخص

ای است. تفسير به گونهبيان شده  7۸/۰و برای کل    ۰۰/1،  7۸/۰،  ۰۰/۰،  ۴3/1،  ۹۴/۰،  53/۰ترتيب  

بيشتر به حفظ    1تا    ۴/۰آموزان،  بدون مشارکت دانش  ۴/۰تا    ۰ب درگيری بين  است که مقادیر ضری

فقط یه صورت سوال و فعاليت، به طوری که معلومات برای استفاده   5/1تا    1حد مطلوب،    1و تعریف،  

 
1 Dalim & Mubaarrak m. Yusof 
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هيچ محتوایي وجود ندارد، یعني فقط دانشجویان   5/1تر از  آموزان کافي نيست و مقادیر بيشدانش

مشخص   7۸/۰کند. بنابراین در این تحليل با ضریب درگيری  ه انجام تجزیه و تحليل ميرا مجبور ب

 1دهد. ليو و خين طور جزیي به معيارهای یک کتاب درسي خوب پاسخ ميشود که کتاب درسي بهمي

کتاب درسي علوم کشور بحرین از نظر نمودارهای موجود در   2۰( نيز در پژوهشي محتوای  2۰1۶)

تح را  این کتابکتاب  در  نمودارهای موجود  نتيجه رسيدند که  این  به  نهایت  در  و  نمودند  ها،  ليل 

 کند. یادگيری موجود در کتاب درسي را برای یادگيرندگان تسهيل مي 

-با توجه به مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر، تحليل محتوای فصل اول کتاب جدید

ها در خدمت تندرستي« با استفاده از »مولکولبا عنوان    13۹۸پایه دوازدهم چاپ    3التاليف شيمي  

های فعال، غيرفعال و خنثي در محتوای  رومي و تعيين ضریب اهميت هر یک از مقولهتکنيک ویليام

 کتاب به روش آنتروپي شانون بپردازد.

 

 روش پژوهش 

گردد و روش تحقيق آن، توصيفي و از نوع  این پژوهش از نظر هدف کاربردی قلمداد مي 

های درسي، تحليل  های مناسب جهت بررسي محتوای کتابتحليل محتوا است. چرا که یکي از روش

باشد. در پژوهش حاضر جهت بررسي محتوای فصل اول کتاب شيمي پایه دوازدهم از روش محتوا مي

شود استفاده گردیده و  تحليل محتوای ویليام رومي که جزء تکنيک ابزارهای فهرستي محسوب مي

 ش نتایج و اطالعات نيز به روش آنتروپي شانون صورت گرفته است.پرداز

پایه دوازدهم که شامل متن، تصاویر و    3در این مطالعه، محتوای فصل اول کتاب شيمي  

رومي از منظر فعال بودن یا غيرفعال بودن مورد تحليل قرار باشد، براساس تکنيک ویليامها ميپرسش

های اساس روش تجزیه و تحليل آنتروپي شانون ابتدا فراواني مقولهگرفته است. سپس در بخش دوم بر 

( و ضریب Ejها )ها( بهنجار شده و سپس بار اطالعاتي مقولههر سه حوزه )متن، تصاویر و پرسش

است. برای این کار  های فعال، غيرفعال و خنثي تعيين گردیده( برای هریک از مولفهwjاهميت آنها )

تعيين شده، سپس در مرحله اول محاسبات آنتروپي  ابتدا فراواني مقول ه ها براساس دیدگاه رومي 

ها  شود. در مرحله دوم بار اطالعاتي مقولهشانون با فرمول معين، فراواني بهنجار شده محاسبه مي

ای که  شود. هر مقولهها محاسبه ميمحاسبه شده و در مرحله آخر ضریب اهميت هر یک از مقوله

عاتي بيشتری باشد از درجه اهميت بيشتری برخوردار است. با توجه به اینکه این کتاب دارای بار اطال

باشد، جامعه آماری در این فصل شامل متن، تصویر و پرسش مي  ۴صفحه و    121در مجموع دارای  

 
1 liu & khine  



 

1398، پاييز 3پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

های علوم تجربي و ریاضي فيزیک  پایه دوازدهم، دوره دوم متوسطه، رشته  3پژوهش، کتاب شيمي  

تأليف کتاب  بوده که در برنامهدفتر  و  پژوهش  ریزی های درسي عمومي و متوسطه نظری سازمان 

 13۹۸آموزشي وزارت آموزش و پرورش تأليف شده و توسط شرکت چاپ و نشر کتب درسي در سال  

به چاپ رسيده است. در این مطالعه فصل اول کتاب شيمي پایه دوازدهم به عنوان نمونه انتخاب شده  

ارزیابي تحقيق و به منظور رسيدن به نتایج قطعي و قابل استناد، محتوای فصل  است، یعني جهت  

 اول مطرح شده در کتاب کدگذاری شده و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. 

ليست تحليل برداری و نيز چکها در این پژوهش فرم فيشهمچنين ابزار گردآوری داده

 باشد.  ویليام رومي و آنتروپي شانون مي محتوای کتاب بر مبنای جداول ثبت اطالعات

مؤلفه انتخاب  پژوهش حاضر جهت  روایي  تعيين  مقولهها )شاخصدر  از  تکنيک ها(  های 

ها و اساتيد  نظران، مؤلفين کتابها مورد تأیيد صاحبویليام رومي استفاده شده است، زیرا این مؤلفه

پایایي پژوهش حاضر از فرمول هولستي استفاده  باشند. برای تعيين  در مدارس و برنامه درسي ملي مي

  13۹۸پایه دوازدهم چاپ   3درصد از محتوای فصل اول کتاب شيمي    2۰شده است. در این پژوهش  

های فعال، غيرفعال و  گيری تصادفي انتخاب و سپس به همراه تعاریف عملياتي مقولهبه روش نمونه

های پژوهش  داده شد و از آنها خواسته شد تا مقوله  نفر از ارزیابان آموزشي قرار  ۴خنثي در اختيار  

های  پایه دوازدهم را بررسي نمایند. در پایان محقق با استفاده از داده   3در فصل اول کتاب شيمي  

های به دست آمده را مشخص و درصد توافق بين ارزیابان  دست آمده، جدول فراواني هر یک از مقولهبه

درصد به دست آمد. از آنجا که در    ۸5هش درصد توافق بين دو کدگذار  را تعيين نمودد. در این پژو 

درصد را    ۶۰نظران مالک  تحليل محتوا مالک منطقي برای ارزیابي ضریب پایایي وجود ندارد، صاحب

 (. 13۹۰اند )دالور، پذیرفته

  13۹۸پایه دوازدهم چاپ  3بنابراین در این پژوهش تمام محتوای فصل اول کتاب شيمي 

-ها، مقدمه، پيشگفتار و آیا ميجز عناوین سرفصلباشد )بهها مي امل متن، تصاویر و پرسشکه ش

های معين رمزگذاری شده و مورد بررسي و تحليل قرار دانيدها( به روش ویليام رومي داخل مقوله

 های حاصل از تکنيک ویليام رومي و یافتن درجه گرفت. در نهایت نيز برای پردازش اطالعات داده

 اهميت هر مقوله، از روش آنتروپي شانون استفاده شده است.

 

 های پژوهش یافته
 نتایج حاصل از تحليل محتوا با تکنيک ویليام رومی- 1
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 ... دوازدهم بر اساس روش یمیفصل اول کتاب ش یمحتوا لیتحل

رومی  براساس روش ویليام   1۳9۸پایه دوازدهم چاپ    ۳تحليل محتوای فصل اول کتاب شيمی    - 1-1

 در حوزه متن: 

اساس روش   دانيد« برجز پاورقي و »آیا ميدر این بخش تمام مباحث موجود در متن به

 ( آورده شده است.1است که در جدول )رومي مورد بررسي قرار گرفتهویليام

پایه دوازدهم شامل    3گردد، فصل اول کتاب شيمي  ( مالحظه مي1همانطور که در جدول )

به شيوه غيرفعال  (  ٪33/۶5واحد )  2۴3باشد که  واحد متن )محتوای نوشتاری( مي  372صفحه و    3۶

رومي متن هنگامي فعال است  ( به شيوه فعال طراحي شده است. از نظر ویليام٪۶۸/27واحد )    1۰3و  

باشد. به دليل اینکه ضریب درگيری برای متن فصل اول این   5/1تا ۴/۰ که ضریب درگيری آن بين 

ليت مناسب فراگير را به دست آمده است، متن به شيوه فعال طراحي شده و فعابه  ۴23/۰کتاب برابر  

 همراه دارد.

رومی  براساس روش ویليام   1۳9۸پایه دوازدهم چاپ    ۳تحليل محتوای فصل اول کتاب شيمی    -2-1

 ها، نمودار(:در حوزه تصاویر )جداول، اشکال، عکس

رومي بررسي گردید و سپس  در این قسمت ابتدا تصاویر فصل اول بر اساس تکنيک ویليام

 باشد.( قابل مشاهده مي2فعال بودن یا غيرفعال بودن مورد ارزیابي قرار گرفت که در جدول )از منظر  

صفحه    3۶شامل    13۹۸پایه دوازدهم چاپ    3(، فصل اول کتاب شيمي  2با توجه به جدول )

 75%( آن به روش غيرفعال و  ۴3/32واحد )  3۶باشد، که  واحد غير نوشتاری ) تصاویر( مي  111و  

%( آن به شيوه فعال طراحي شده است. براساس دیدگاه ویليام رومي ضریب درگيری 57/۶5واحد )

است، زیرا ضریب درگيری برای دهد که تصاویر به صورت فعال ارائه شدهنشان مي   5/1تا    ۴/۰بين  

است که بيشتر از دامنه دست آمدهبه  ۰۸3/2تصاویر یا محتوای غير نوشتاری فصل اول این کتاب  

ویليامب مطلوب مي نظر  از  بنابراین  بوده،  فعال  فراگير  توان  از  بيش  و  فعال  اشد  غير  به شيوه  رومي 

 است.طراحي شده

رومی  براساس روش ویليام   1۳9۸پایه دوازدهم چاپ    ۳تحليل محتوای فصل اول کتاب شيمی  -۳-1

 ها: در حوزه پرسش

باشد،  ای« ميهای دورهتمرین ها که شامل »خود را بيازمایيد و  دراین قسمت ابتدا پرسش

فعال بودن بررسي رومي مورد ارزیابي قرار گرفته و سپس از منظر فعال بودن یا غيربا تکنيک ویليام

 است.( آورده شده3و تحليل گردیده که نتایج آن در قالب جدول )

 

 



 

1398، پاييز 3پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

  اميلیبا روش و  13۹۸دوازدهم چاپ    هیپا  3يميمتن فصل اول کتاب ش  ليحاصل از تحل  جی. نتا1جدول  

 ي روم

 فراواني  ها نشانه ها و معيارها مالک روش
 درصد 

 فراواني 

 جمع کل 

فراواني هر  

 روش

 غير

 فعال 

بيان حقيقت: بيان ساده مفروضات و یا مشاهداتي  

آموز انجام  که به وسيله فرد دیگری غير از دانش

 شده است. 
a 7۹ 2۴/21 

2۴3 

ها(: نظرات ارائه شده توسط  اصول کلي )تعميم بيان نتایج یا  

نویسندگان کتاب درباره ارتباط بين مفروضات و موضوعات  

 مختلف 
b 127 1۴/3۴ 

هایي که برای توصيف و تشریح یک  تعاریف: جمله

شود و به فکر کردن  واژه یا اصطالح آورده مي

 نيازی ندارد.
c 2۹ ۸/7 

است و پاسخ آنها  سؤاالتي که در متن آورده شده  

 بالفاصله توسط مؤلف داده شده است.
d ۸ 15/2 

 فعال 

سؤاالتي که در متن داده شده پاسخ به آنها مستلزم  

آموز اطالعات و مفروضات داده  این است که دانش 

 شده را تجزیه و تحليل کند. 
e 52 ۹۸/13 

1۰3 

شود که نتایجي را که  آموز خواسته مي از دانش

 آورده بيان کند. خود به دست 
f 1 27/۰ 

آموزان خواسته شده که آزمایش یا فعاليتي را  از دانش 

انجام داده و نتایج حاصل از آن را تحليل کنند یا  

 اینکه مسائل مطرح شده را حل نمایند. 
g 31 33/۸ 

سؤاالتي که پاسخ آنها بالفاصله در متن نيامده  

 شود.ارائه ميآموزان است و برای جلب توجه دانش
h 1۹ 1۰/5 

 خنثي 

آموزان خواسته شده است که تصاویر یا  از دانش

مراحل انجام یک آزمایش را مورد مالحظه قرار  

 دهند یا به شکل نگاه کنند. 
i 2۶ ۹۹/۶ 

2۶ 

 j ۰ ۰ سؤاالت مربوط به معاني بيان 

آید:                                                                 ( از رابطه مقابل به دست ميIضریب درگيری )
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 ... دوازدهم بر اساس روش یمیفصل اول کتاب ش یمحتوا لیتحل

با روش ویليام    13۹۸پایه دوازدهم چاپ    3. نتایج حاصل از تحليل تصاویر فصل اول کتاب شيمي  2جدول  

 رومي 

 فراواني  ها نشانه ها و معيارها مالک روش
درصد  

 فراواني 

فراواني  جمع کل  

 هر روش 

 غيرفعال 
اشکال و تصاویری که از آنها فقط برای  

تشریح موضوع خاصي استفاده شده است 

 کند آموز را به تفکر وادار نميو دانش
a 3۶ ۴3/32 3۶ 

 فعال 
خواهد تا با  آموز مي تصویری که از دانش

استفاده از موضوعات و مفروضات داده  

 انجام دهد. شده فعاليت یا آزمایشي را 
b 75 57/۶7 75 

 خنثي 

-تصاویری که برای تشریح شيوه جمع

 آوری وسایل یک آزمایش آمده است. 
c ۰ ۰ 

۰ 
یک از  تصاویر و اشکالي که در هيچ 

 های گفته شده قرار نگيرند. مقوله
d ۰ ۰ 

آید:                                                                  دست مي( از رابطه مقابل بهIضریب درگيری )
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صفحه   3۶شامل  13۹۸پایه دوازدهم چاپ   3( فصل اول کتاب شيمي 3بر اساس جدول )

%( آن به 11/۹۰واحد )  ۸2%( آن به روش غيرفعال و  ۴۹/5واحد )  5باشد که  واحد پرسش مي  ۹1و  

های  باشد. با توجه به معيار مي   1۶/ ۴ضریب درگيری محاسبه شده برابر  شيوه فعال طراحي شده است.  

داند، ضریب درگيری  را مناسب مي   1/ 5تا    ۰/ ۴رومي که اعداد  تفسير ضریب درگيری در تکنيک ویليام 

های فصل اول این کتاب بيش  باشد. این به آن معناست که پرسش بيشتر از دامنه مطلوب مي دست آمده  به 

 رومي به شيوه غير فعال طراحي شده است. از توان فراگير فعال بوده، بنابراین از نظر ویليام 

صفحه   3۶شامل  13۹۸پایه دوازدهم چاپ   3( فصل اول کتاب شيمي 3بر اساس جدول )

%( آن به 11/۹۰واحد )  ۸2%( آن به روش غيرفعال و  ۴۹/5واحد )  5باشد که  واحد پرسش مي  ۹1و  

های  باشد. با توجه به معيار مي   1۶/ ۴ضریب درگيری محاسبه شده برابر  شيوه فعال طراحي شده است.  

داند، ضریب درگيری  را مناسب مي   1/ 5تا    ۰/ ۴رومي که اعداد  تفسير ضریب درگيری در تکنيک ویليام 

های فصل اول این کتاب بيش  باشد. این به آن معناست که پرسش بيشتر از دامنه مطلوب مي دست آمده  به 

 رومي به شيوه غير فعال طراحي شده است. از توان فراگير فعال بوده، بنابراین از نظر ویليام 

 



 

1398، پاييز 3پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

با روش    13۹۸پایه دوازدهم چاپ    3های فصل اول کتاب شيمي  . نتایج حاصل از تحليل پرسش3جدول  

 ویليام رومي 

 درصد فراواني  فراواني  ها نشانه ها و معيارها مالک روش

جمع کل  

فراواني هر  

 روش

 غيرفعال 

سؤالي که جواب آن را مستقيم در  

 توان یافت.کتاب مي
a 5 ۴۹/5٪ 

5 
سؤالي که جواب آن مربوط به بيان تعاریف  

 است. 
b ۰ ۰ 

 فعال 

آموز  سؤالي که برای پاسخ به آن دانش 

های خود در درس جدید  باید از آموخته 

گيری در مورد مسائل جدید  برای نتيجه 

 استفاده کند. 

c ۶2 13/۶۸ 

۸2 

آموز  سؤالي که در آن از دانش

خواسته شده مسئله خاصي را حل  

 کند.
d 2۰ ۹۸/21 

 خنثي 
ها  یک از این مفولهسؤالي که در هيچ 

 نگنجد. 
e ۴ ۴/۴ ۴ 

آید:                                                    دست ميرابطه مقابل به( از Iضریب درگيری )
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 شانون  یبا استفاده از آنتروپ یروم ام يلیو یمربوط به الگو ی هامقوله یبررس- 2

  ی به روش آنتروپ  1۳9۸دوازدهم چاپ    هیپا  ۳یميمتن فصل اول کتاب ش  ل يحاصل از تحل  ج ینتا- 1-2

 :شانون

اول کتاب که    یآوراطالعات جمع  ليوتحل  هیتجز  ایبر  ابتدا فصل  شده به روش شانون 

  ک یهر    يسپس فراوان  شده و  ميپاسخگو( تقس   کیصفحه    5قسمت )هر  7صفحه است را به    3۶  یدار

-گردیده  نييدوازدهم تع  هیپا  3يميمربوط به فصل اول کتاب ش  يو خنث  رفعال يغ   فعال،  یهااز مقوله

 .ستا

متن فصل اول کتاب  واحد    372از مجموع    ،شود( مشاهده مي۴)که در جدول    همانطور

فعال    یهاواحد مربوط به مؤلفه  1۰3فعال،رغي  یهاواحد مربوط به مؤلفه  2۴3دوازدهم،    هیپا  3يميش



 

6۳ 

 

 ... دوازدهم بر اساس روش یمیفصل اول کتاب ش یمحتوا لیتحل

اصول   ای   جینتا  اني)ب  bمقوله    ها،کل مؤلفه  انياز م  باشد.يم  يخنث  یهاواحد مربوط به مؤلفه  2۶و  

 .سترا دارا يفراوان نی( کمترانيب ی)سواالت مربوط به معنا jو مقوله  نیشتري( بيکل
 

پایه دوازدهم چاپ    3ها بر حسب پاسخگوها مربوط به متن فصل اول کتاب شيمي  . فراواني مقوله۴جدول  

13۹۸ 
 مقوله 
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5-1  1۴ 17 3 3 3 1 ۰ 7 3 ۰ 

1۰-۶  15 25 7 1 1۰ ۰ 5 ۰ 7 ۰ 

15-11  21 17 ۴ ۰ 1۶ ۰ ۰ 7 3 ۰ 

2۰-1۶  11 1۹ ۹ 1 7 ۰ 5 1 ۴ ۰ 

25-21  ۶ 15 ۴ ۰ 7 ۰ 2۰ 3 ۶ ۰ 

3۰-2۶  7 1۸ 2 ۰ ۹ ۰ 1 1 2 ۰ 

3۶-31  5 1۶ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

 جمع 
7۹ 

12

7 
2۹ ۸ 52 1 31 1۹ 1۶ ۰ 

2۴3 1۰3 2۶ 

 

های تکنيک آنتروپي شانون بهنجار دست آمده با استفاده از فرمولهای بهدر ادامه فراواني

های داده شده در روش تجزیه و تحليل شانون بار اطالعاتي و ضریب  شد. سپس با استفاده از فرمول

پایان ميانگين بار اطالعاتي و ميانگين ضریب اهميت اهميت هر یک از مقوله ها تعين گردید و در 

 (.  ۶و  5)جدول  دست آمدهای فعال، غير فعال و خنثي بهمولفه

 



 

1398، پاييز 3پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

 13۹۸پایه دوازدهم چاپ    3های متن فصل اول کتاب شيميهای بهنجار شده مربوط به مقوله. داده5جدول  
 مقوله 

 پاسخگو 

 خنثي  فعال  غيرفعال 

a b c d e f g h i j 

1-5 177/۰ 13۴/۰ 1۰3/۰ 375/۰ ۰5۸/۰ 1 ۰ 3۶۸/۰ 115/۰ ۰ 

۶-1۰ 1۹۰/۰ 1۹7/۰ 2۴1/۰ 125/۰ 1۹2/۰ ۰ 1۶1/۰ ۰ 2۶۹/۰ ۰ 

11-15 2۶۶/۰ 13۴/۰ 13۸/۰ ۰ 3۰۸/۰ ۰ ۰ 3۶۸/۰ 115/۰ ۰ 

1۶-2۰ 13۹/۰ 15۰/۰ 31۰/۰ 125/۰ 135/۰ ۰ 1۶1/۰ ۰53/۰ 15۴/۰ ۰ 

21-25 ۰7۶/۰ 11۸/۰ 13۸/۰ ۰ 135/۰ ۰ ۶۴5/۰ 15۸/۰ 23۰/۰ ۰ 

2۶-3۰ ۰۸۹/۰ 1۴2/۰ ۰۶۹/۰ ۰ 173/۰ ۰ ۰32/۰ ۰53/۰ ۰77/۰ ۰ 

31-3۶ ۰۶3/۰ 12۶/۰ ۰ 375/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰77/۰ ۰ 

 
پایه   3های متن فصل اول کتاب شيمي  . ميانگين بار اطالعاتي و ضریب اهميت مربوط به مقوله۶جدول  

 13۹۸دوازدهم چاپ  

 ها مقوله
 خنثي  فعال  غيرفعال 

a b c d e f g h i j 

 ۹۴2/۰ ۰2۹/1 ۸5۸/۰ ۶۴۶/۰ ۸۶۸/۰ ۰ 5۰۴/۰ 7/۰ ۹۶/۰ ۰ ( Ejبار اطالعاتي )

ضریب اهميت  

(wj ) 
1۴5/۰ 15۸/۰ 132/۰ ۰۹۹/۰ 133/۰ ۰ ۰77/۰ 1۰۸/۰ 1۴۸/۰ ۰ 

ميانگين بار  

 اطالعاتي
۸۶۹/۰ 51۸/۰ ۴۸/۰ 

ميانگين ضریب  

 اهميت 
13۴/۰ ۰۸۰/۰ ۰7۴/۰ 

 

  بیو ضر يبار اطالعات ن يانگيم ،دهد در متن فصل اول کتابينشان م( ۶) جدول یهاداده

باشد.  يفعال م  یهامقوله  تياهم  بیو ضر  يبار اطالعات   نيانگياز م  شتريفعال بريغ   یهامقوله  تياهم

 سواالتي )d ت و مقوله هميا  بیضر   نیشتريب  ی( داراجینتا  اني)ب  bفعال مقوله ريغ   یهالهومق  انياز م

  ب ی ضر  نیکمتر  یبالفاصله توسط مولف داده شده است( دارا  هاکه در متن آورده شده و پاسخ آن

که در متن داده شده و پاسخ    ي)سواالت  e  مقوله  ، فعال  یهامقوله  انيم  ازهمچنين    باشد. يم  تياهم
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دارای  (نماید  ل يو تحل  هیآموز اطالعات و مفروضات داده شده را تجزاست که دانش  نیها مستلزم اآن

يان  آموز خواسته شده نتایجي که خود به دست آورده را ب)از دانش  fبيشترین ضریب اهميت و مقوله  

دهد که در متن  دست آمده نشان مي باشد. همچنين نتایج بهنماید( دارای کمترین ضریب اهميت مي 

و کمترین ضریب اهميت مربوط به   bفصل اول این کتاب بيشترین ضریب اهميت مربوط به مقوله  

 باشد.  مي jمقوله 

به روش    1۳9۸دوازدهم چاپ  پایه    ۳نتایج حاصل از تحليل تصاویر فصل اول کتاب شيمی  - 2-2

 آنتروپی شانون: 

آوری شده، به روش شانون فصل اول کتاب که دارای برای تجزیه و تحليل اطالعات جمع

صفحه یک پاسخگو( تقسيم نموده، سپس فراواني هر یک از    5قسمت )هر    7صفحه است را به    3۶

 است. فصل تعيين گردیده های فعال، غير فعال و خنثي مربوط به تصاویر مربوط به اینمقوله

 
پایه دوازدهم چاپ    3ها بر حسب پاسخگوها مربوط به تصاویر فصل اول کتاب شيمي  . فراواني مقوله7جدول  

13۹۸ 

 مقوله 

 

 

 

 

 پاسخگو 

 خنثي  فعال  غيرفعال 

a   تصاویری که برای(

تشریح موضوعي  

خاص استفاده شده  

آموز را  است و دانش

-به تفکر وادار نمي 

 کند( 

b   تصاویری که از دانش(-

خواهد تا با استفاده  موز مي آ 

از موضوعات و مفروضات  

داده شده فعاليت و آزمایش  

 انجام دهد( 

c   تصاویری که برای(

آوری  تشریح شيوه جمع

وسایل یک آزمایش  

 است(. آمده 

d   تصاویر و اشکالي(

که در هيچ یک از  

های گفته شده  مقوله

 قرار نگيرند(.

1-5 ۴ 5 ۰ ۰ 

۶-1۰ ۴ ۹ ۰ ۰ 

11-15 1۰ 1۰ ۰ ۰ 

1۶-2۰ ۶ 15 ۰ ۰ 

21-25 2 1۴ ۰ ۰ 

2۶-3۰ 7 ۸ ۰ ۰ 

31-3۶ 3 1۴ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ 75 3۶ جمع 

 

 

 



 

1398، پاييز 3پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

واحد تصویر این فصل از کتاب،   111شود از مجموع  ( مشاهده مي 7طور که در جدول ) همان 

های فعال و صفر واحد مربوط به واحد مربوط به مقوله   75های غير فعال،  واحد مربوط به مقوله   3۶

در  باشد.  های  غير فعال مي های فعال بيشتر از مولفه باشد. بنابراین فراواني مولفه های خنثي ميمولفه 

 . ( ۹و  ۸)جداول  های شانون بهنجار گردیدز فرمولدست آمده با استفاده اهای بهادامه فراواني

 

پایه دوازدهم چاپ    3های تصاویر فصل اول کتاب شيمي  های بهنجار شده مربوط به مقوله. داده۸جدول  

13۹۸ 
 مقوله 

 پاسخگو 

 خنثي  فعال  غيرفعال 

a b c d 
1-5 111/۰ ۰۶۶/۰ ۰ ۰ 

۶-1۰ 111/۰ 12/۰ ۰ ۰ 

11-15 277/۰ 133/۰ ۰ ۰ 

1۶-2۰ 1۶۶/۰ 2/۰ ۰ ۰ 

21-25 ۰55/۰ 1۸7/۰ ۰ ۰ 

2۶-3۰ 1۹۴/۰ 1۰7/۰ ۰ ۰ 

31-3۶ ۰۸3/۰ 1۸7/۰ ۰ ۰ 

 
پایه دوازدهم چاپ    3های تصاویر  فصل اول کتاب شيمي  . بار اطالعاتي و ضریب اهميت مربوط به مقوله ۹جدول  

13۹۸ 

 ها مقوله
 خنثي  فعال  غيرفعال 

a b c d 
 ۹3۹/۰ ۹71/۰ ۰ ۰ ( Ejبار اطالعاتي )

 ۴۹2/۰ 5۰۸/۰ ۰ ۰ ( wjضریب اهميت )

 

)تصاویری که  aدست آمده ضریب اهميت مولفه غيرفعال یعني مقوله با توجه به مقادیر به

و ضریب   ۴۹2/۰کند( برابر  آموز را به تفکر وادار نميبرای تشریح موضوع خاصي استفاده شده و دانش

آموزی خواهد تا با استفاده از موضوعات و  )تصاویری که از دانش  bاهميت مولفه فعال یعني مقوله  

های باشد و ضریب اهميت مولفهمي  5۰۸/۰مفروضات داده شده فعاليت یا آزمایشي را انجام دهد( برابر  

آوری وسایل یک آزمایش آمده است( مع )تصاویری که برای تشریح شيوه ج  cهای  خنثي یعني مقوله

باشد. بنابراین های گفته شده قرار نگيرند( برابر صفر مي)تصاویر و اشکالي که در هيچ یک از مقوله   dو

 باشد. در تصاویر فصل اول این کتاب ضریب اهميت مقوله فعال از مقوله غير فعال بيشتر مي 
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از تحليل پرسش- ۳-2 اول  نتایج حاصل  به    1۳9۸پایه دوازدهم چاپ    ۳کتاب شيمی  های فصل 

 روش آنتروپی شانون: 

ابتدا فصل اول کتاب که  برای تجزیه و تحليل اطالعات جمع آوری شده به روش شانون 

صفحه یک پاسخگو( تقسيم کرده، سپس فراواني هر یک    5قسمت )هر    7صفحه است را به    3۶دارای  

 .(1۰)جدول    های فصل اول کتاب تعيين گردیدپرسش  های فعال، غيرفعال و خنثي مربوط بهاز مقوله

 

پایه    3های  فصل اول کتاب شيمي  ها بر حسب پاسخگوها مربوط به پرسش. فراواني مقوله1۰جدول  

 13۹۸دوازدهم چاپ  
 

 مقوله 

 

 

 

 

 پاسخگو 

 خنثي  فعال  غيرفعال 

a    که )سؤالي 

را   آن  جواب 

در  مستقيم 

مي توان  کتاب 

 یافت( 

b    که )سؤالي 

جواب آن مربوط  

تعاریف   بيان  به 

 است( 

c    سؤالي که برای پاسخ(

دانش از  آن  باید  آموز 

در  آموخته خود  های 

-درس جدید برای نتيجه 

مسائل   مورد  در  گيری 

 جدید استفاده کند(. 

d     سؤالي که در آن(

دانش آموز  از 

ده مسئله  خواسته ش

 خاصي را حل کند(.

e   سؤالي که(

هيچ  یک  در 

-از این مقوله

 ها نگنجد(.

1-5 ۰ ۰ 11 ۰ ۰ 

۶-1۰ 5 ۰ 7 ۰ ۰ 

11-15 ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 

1۶-2۰ ۰ ۰ 11 1 2 

21-25 ۰ ۰ 5 ۰ 2 

2۶-3۰ ۰ ۰ ۶ ۶ ۰ 

31-3۶ ۰ ۰ 1۹ 13 ۰ 

 جمع 
5 ۰ ۶2 2۰ ۴ 

5 ۸2 ۴ 

 

های غيرفعال،  واحد مربوط به مقوله  5واحد پرسش،    ۹1(، از ميان  1۰با توجه به جدول )

های  باشد. با استفاده از فرمولواحد مربوط به مقوله خنثي مي  ۴ها فعال و  واحد مربوط به مقوله  ۸2

ها بهنجار شده و سپس بار اطالعاتي و  موجود در تکنيک تحليل محتوای آنتروپي شانون ابتدا فراواني 

 .(12و   11)جداول  استها تعيين گردیدهضریب اهميت هر یک از مقوله

 



 

1398، پاييز 3پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

پایه دوازدهم   3های فصل اول کتاب شيمي  های پرسشهای بهنجار شده مربوط به مقوله. داده11جدول  

 13۹۸چاپ  
 مقوله 

 پاسخگو 

 خنثي  فعال  غيرفعال 

a b c d e 
1-5 ۰ ۰ 177/۰ ۰ ۰ 

۶-1۰ 1 ۰ 113/۰ ۰ ۰ 

11-15 ۰ ۰ ۰۴۸/۰ ۰ ۰ 

1۶-2۰ ۰ ۰ 177/۰ ۰5/۰ 5/۰ 

21-25 ۰ ۰ ۰۸1/۰ ۰ 5/۰ 

2۶-3۰ ۰ ۰ ۰۹7/۰ 3/۰ ۰ 

31-3۶ ۰ ۰ 3۰۶/۰ ۶5/۰ ۰ 

 
پایه دوازدهم    3های  فصل اول کتاب شيمي  های پرسش . بار اطالعاتي و ضریب اهميت مربوط به مقوله 12جدول  

 13۹۸چاپ  

 ها مقوله
 خنثي  فعال  غيرفعال 

a b c d e 

 ۰ ۰ ۹23/۰ ۴۰7/۰ 357/۰ ( Ejبار اطالعاتي )

 ۰ ۰ 5۴7/۰ 2۴1/۰ 212/۰ ( wjضریب اهميت )

 357/۰ ۶۶5/۰ ۰ ميانگين بار اطالعاتي 

 212/۰ 3۹۴/۰ ۰ ميانگين ضریب اهميت 

 

)داده جدول  مي12های  نشان  پرسش(  در  و  دهد  اطالعاتي  بار  ميانگين  اول،  فصل  های 

های غيرفعال  اطالعاتي و ضریب اهميت مقولههای فعال بيشتر از ميانگين بار  ضریب اهميت مقوله

دارای ضریب اهميت   cهای فعال، مقوله  دهد که در ميان مقولهباشد. همچنين نتایج نشان ميمي

بنابراین در پرسشبيشتری مي به  باشد.  اهميت متعلق  بيشترین ضریب  این کتاب،  اول  های فصل 

 باشد. بوده و صفر مي  bو   aهای و کمترین ضریب اهميت متعلق به مقوله cمقوله 

 

  نتيجه گيری 

  3های آورده شده در بخش قبل، در متن فصل اول کتاب شيمي  با توجه به تحليل جدول

واحد به شيوه غيرفعال و    2۴3باشد،  تاری( ميواحد متن )محتوای نوش  372پایه دوازدهم که شامل  

باشد. ضریب های خنثي مي واحد نيز مربوط به مؤلفه  2۶واحد به شيوه فعال طراحي شده و    1۰3

باشد و از نظر ویليام رومي متن فصل اول کتاب  مي۴23/۰درگيری متن فصل اول این کتاب نيز برابر  
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ه به مقادیر به دست آمده از روش آنتروپي شانون به شيوه فعال طراحي شده است. همچنين با توج

های غيرفعال بيشتر از ميانگين  در متن فصل اول کتاب، ميانگين بار اطالعاتي و ضریب اهميت مقوله 

 باشد. های فعال مي بار اطالعاتي و ضریب اهميت مقوله

  3۶باشد که  واحد محتوای غيرنوشتاری )تصاویر( نيز مي  111فصل اول این کتاب شامل  

واحد آن به شيوه فعال طراحي شده است. ضریب درگيری برای    75واحد آن به روش غيرفعال و  

باشد و لذا بيش از  به دست آمده است که بيشتر از دامنه مطلوب مي  ۰۸3/2تصاویر فصل اول کتاب 

این امر نشان    توان فراگير، فعال بوده و از نظر ویليام رومي به شيوه غيرفعال طراحي گردیده است.

ارائه نموده از کتاب در حوزه غير نوشتاری، تصایری  این فصل  این است که مؤلفين  اند که دهنده 

فراگيران را بيش از توان درگير فعاليت کند. با توجه به مقادیر به دست آمده از روش آنتروپي شانون  

 باشد. غيرفعال مي  هایهای فعال بيشتر از مؤلفه در تصاویر فصل اول ضریب اهميت مؤلفه

واحد آن به روش غيرفعال و   5واحد پرسش هم وجود دارد که    ۹1در این فصل از کتاب،  

های این  واحد آن به شيوه فعال طراحي شده است. ضریب درگيری محاسبه شده برای پرسش   ۸2

از نظر های فصل اول  باشد که بيشتر از دامنه مطلوب است. بنابراین پرسشمي  ۴/1۶فصل نيز برابر  

دهد که مؤلفين فصل اول این  این مطلب نشان مي  ویليام رومي به شيوه غيرفعال طراحي شده است.

اند سؤاالتي ارائه دهند که فراگيران را بيش از توان درگير فعاليت  کتاب در حوزه سؤاالت سعي نموده

دهد که ن نشان ميهای فصل اول این کتاب با روش آنتروپي شانوکند. نتایج حاصل از تحليل پرسش

های فعال بيشتر از ميانگين ضریب اهميت  های فصل اول، ميانگين ضریب اهميت مقولهدر پرسش

 باشد. های غيرفعال ميمقوله

فناورانه و تأثير آن بر رشد علم و فناوری، تالش بر این    -با توجه به اهميت روزافزون سواد علمي

کتاب در  مناسب  تغييرات  و  تجدیدنظر  که  یافتهاست  آخرین  با  مطابق  درسي  و  های  علمي  های 

شونده این مسئله ضرورت توجه بيش از پيش به چگونگي تدوین محتوای آموزشي را پژوهشي اعمال

نتایج حاصل از تکنيک ویليام رومي در تحليل محتوای   (.13۸۴سازد )کرد نوقابي و شریفي،  نمایان مي

نشان داد که متن فصل اول فعال اما تصاویر و    13۹۸پایه دوازدهم چاپ    3فصل اول کتاب شيمي  

(  13۹۶های عبدالکریمي )های کتاب به شيوه غيرفعال طراحي شده است که با نتيجه پژوهشپرسش

باشد. همچنين نتایج این پژوهش در حوزه متن و تصاویر مغایر  ( همسو مي2۰13و دليم و مبارک )

ين بودن ضریب درگيری نشانگر آن است که این فصل  باشد. پای( مي13۹7با نتيجه تحقيق سهرابي )

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



 

1398، پاييز 3پژوهش در آموزش شيمي، سال اول، شماره    

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

 کند.  اموش مياز ارزیابي آن را به سرعت فر

 

 منابع 

تحليل محتوا روشي   (.13۸7جعفری هرندی، رضا، نصر، احمدرضا و ميرشاه جعفری، سيدابراهيم )

بر تحليل محتوای کتاب درسي.   تأکيد  با  انساني  رفتاری و  اجتماعي  پرکاربرد در مطالعات 

 . 5۸-33، 55، شماره 1۴شناسي علوم انساني، سال نامه حوزه و دانشگاه. روشفصل

 تحليل محتوای کتاب درسي. چاپ پنجم، تهران: آیيژ.(. 13۹۶حسن مرادی، نرگس )

دانشگاهي براساس تکنيک ویليام  تحليل محتوای کتاب شيمي دوره پيش(.  13۹۶حسيني، مایده )

لمي پژوهشي دانش  شناسي نظام آموزشي کشور. تبریز، مؤسسه ع رومي. همایش ملي آسيب

 پژوهان پویای پردیس ایرانيان. 

 مباني نظری و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي. تهران: انتشارات رشد. (.  13۹۰دالور، علي )

( زهرا  آتشاني،  امير  و  مهستي  نشر  (.  13۹3رسولي،  تهران:  درسي.  کتب  رویکرد  با  محتوا  تحليل 

 شناسان.جامعه

 های آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت.مهارت(. 13۹3شعباني، حسن )

 ( سارا  تهمتن،  و  فرشته  و  (.  13۹۶شيردژم،  بودن  فعال  نظر  از  دهم  کتاب شيمي  محتوای  تحليل 

و   راهبردها  استاني  پژوهشي  علمي  همایش  رومي.  ویليام  تکنيک  اساس  بر  بودن  غيرفعال 

ب، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  راهکارهای ارتقاء کيفيت در آموزش و پرورش، مينا

 ميناب.

تحليل محتوای فصل سوم  (.  13۹۶محمد )عبدالکریمي، طيبه، محجوب، عليرضا و سميعي، دوست

از دیدگاه شانون و ویليام رومي و نظرات دبيران شيمي منطقه   13۹5چاپ    1کتاب شيمي  

نسيبه تهران، مرکز آموزش نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه فرهنگيان، پردیس  تهران. پایان  1۶

 عالي شهيد شرافت تهران.



 

71 

 

 ... دوازدهم بر اساس روش یمیفصل اول کتاب ش یمحتوا لیتحل

های زندگي برای تهيه و تدوین برنامه درسي مهارت(.  13۸۴کردنوقابي، رسول و شریفي، حسن پاشا )

 . 3۴-11، 12 های آموزشي، سال چهارم، شمارهآموزان دوره متوسطه. فصلنامه نوآوریدانش

 ي، تهران: انتشارات مدرسه.ریزی آموزش(. برنامه137۶پور، بهرام )محسن

های نوین و خالقانه در آموزش شيمي.   بررسي شيوه(.  13۹2زاده سپاسگزار، سمانه )محمد ابراهيم

 ، دانشکده شيمي سمنان. 13۹2شهریور  7و  ۶هشتمين سمينار آموزشي شيمي ایران، 

 دانشگاه عالمه طباطبایي. طراحي و تأليف کتاب درسي. تهران: انتشارات (. 13۸7ملکي، حسن )

ریزی درسي و طرح درس در آموزش رسمي و تربيت نيروی انساني. برنامه(. 13۸7ميرزابيگي، علي )

 چاپ سوم، تهران: انتشارات یسطرون.

( محمدحسين  برنامه(.  13۹۶یارمحمدیان،  اصول  و  تهران: مباني  شانزدهم،  چاپ  درسي.  ریزی 

 انتشارات یادواره کتاب. 

Dalim, S. & Mubaarrak mohd Yusof, M. (2013). Quantitative method of 

textbook evaluation for chemistry (kbsm) from 4 textbook. Proceeding of 

the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 

(e-ISBN 978-967-11768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. 

Liu, Y., & Khine, M. S. (2016). Content Analysis of the Diagrammatic 

Representations of Primary Science Textbooks. Eurasia Journal of 

Mathematics, Science and Technology Education, 12(8), 1937-1951. 



 

 Research in Chemistry Education, Vol 1, No 3, 53-72 

 

Research in Chemistry Education 
 

http://chemedu.cfu.ac.ir 

Content Analysis of the First Chapter of the Twelfth Grade 

Chemistry Book Based on the William Romey's Method and 

Determining Its Importance with the Shannon Entropy Method 

Doostmohammad Samiei 1*, Zinat Mehrabi 2 

1,2 Department of Chemistry, Farhangian University, Tehran, Iran 

Abstract 

        The textbook as the main scientific resource guides the teacher and 

the student activities to achieve educational goals.  Textbook content 

analysis enables the authors of the book to apply the results to improve the 

book. Chemistry is one of the most widely used fields which is very 

important in different fields. The purpose of the present study is to analyze 

the content of the first chapter of Chemistry Book grade 12, using William 

Romey's technique and determine the significance coefficient of each 

active, inactive and neutral categories by Shannon entropy method. The 

purpose of this study is applied and method is descriptive and of content 

analysis. To determine the validity of this study, the components of 

William Romey technique were used and Holsti formula was used to 

determine the reliability. The results showed that the engagement 

coefficient for the text of the first chapter was equal to 0.423 and was 

designed in the active way for William Romey but for images and 

questions it was obtained 2.083 and 16.4 respectively, which indicates 

inactive design. Also, based on the results of Shannon entropy method, the 

mean information load and the importance coefficient of the inactive 

categories were higher than the active one, while for images and queries it 

was the opposite. 
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